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Da det ved J^ordelingen af de Discipliner, som af

det medicinske Facultets Lærere ved Universitetet skulde

foredrages, i sin Tid blev bestemt, at Læreren i Fødsels-

videnskab og Fruentiramersygdomme tillige skulde læse

over Børnesygdomme , blev det for mig som udnævnt

Lærer i disse Fag en Pligt at stræbe derhen, at den the-

oretiske Underviisning for de Studerende kunde, om end

for det første i en lille Maalestok, blive forbunden med en

Klinik, hvorved saavel Omgangen med Børn ved Syge-

sengen sdm ogsaa Anskuelsen og Studiet af flere almin-

deligt forekommende Sygdomsformer maatte blive de Stu-

derende en mere kjendt og foi^rolig Sag, end hidtil boa

08 havde været Tilfældet. I Overbeviisningen om det

Gavnlige heri, indgik jeg allerede under de første Aar af

min Virksomhed som Universitetslærer til Directionen for

Rigshospitalet råed en Forestilling om det Hensigtsmæs-

sige i, at der til Universitetets praktiske Læreanstalt for

medicinske Studerende blev føiet en lille Afdeling for

syge Børn fornemmelig "under den Alder (7 Aar), der

efter Reglementet udelukker Optagelse paa Rigshospitalet.

Directionen tog ogsaa Sagen strax under Overveielse og
det blev en Gjerstand for Betragtning, om Savnet lod sig

afhjælpe ved at indrette en Børneafdeling i Forbindelse

med Fødselsstiftelsens til samme Tid paatænkte Udvidelse
ved flere af mig foreslaaede Forandringer i Hovedbyg-
ningen, bg Afbenyttelse samt Paabygning af en hertil paa
anden Maade anvendt lille Udhuusbygning. En saadan
Maade at vinde det tilsigtede Maal paa blev dog og vist-
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nok med Rette anseet 'mindre hensigtsmæssig, hvorimod

et senere Forslag om at opføre en ny lille Bygning ved

Siden af det nævnte lille Bilocale, der imidlertid var ind-

rettet til at optage Fødende og, saavidt Rummet tillader

det, ogsaa Fruentimmerpatienter, vandt Directionens Bi-

fald. Endnu hengik nogle Aar, inden de i denne Hensigt

udarbeidede Planer og Beregninger bleve Storthinget fore-

lagte, da andre Krav myntes Styrelsen mere paatræn-

gende; men i 1851 skete dette, den fornødne Bevilling

blev tilstaaet og Bygningen var færdig til at tages i Brug

i Begyndelsen af Aaret 1855, efterat Stoithinjvot i 1854

havde bevilget en Sum" af 400 Spd. til Lønninger og

andi-e Udgifter yedkomraende Virksomheden.

Børnehospitalets Bygning er 2de Etager høi og er

ved en Dør fra en for Luftens Indstrømning fri Gang sat

i Forbindelse med Fødselsstiftelsens Bibygning, hvis un-

derste Etage ikke har Sygestuer, saa at denne Forbin-

delse ikke medfører nogen fælleds Luftindflydelse, forsaa-

vidt en saadan maatte ansees mindre god. Cubikindhol-

den af Sygelocalet udgjør noget ovei 13000 Fod. Syge-

rummenes Antal er 7, hvoraf et Par ere meget smaae og

nærmest bestemte for spæde Børn, der følges af deres

Mødre. De øvrige 3 Rum have havt 3 å 4 Senge og

Totalbelægget er beregnet til 12 a 15 Patienter, hvorved

.^r beregnet, at en nødvendig Udluftning af ledige Rum

Sgsaa af og til kan finde Sted. Vistnok har det flere

Gange været Tilfældet, at dette Tal er oversteget og at

Belægget har naaet op tU et Antal af 18 Individer, Mødre

iberegnede; men dette tør ogsaa kun undtagelsesvus finde

Sted om de sanitære Hensyn ellers skulle skee Fyldest.

Under et normalt Belæg vil hvert Individ faae en Cubik-

mængde Luft af omtrent 800 Fod. Ventilationen skeer
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ikke ved noget conibineret Luftnings- og Varmeapparat,;

idet vore sædvanlige Ovno ere indførte i Værelserne, nie-r,

dens der er indrettet Ventiler lig de Arnotske i hvert

Rums Skorsteeuspibe, hvorhos vi i afvigte Aar have be-

gyndt af oonstruere en af de øverste Vinduesruder som

et fiint Staaltraadnetværk, for herigjennem at erholde en

stadig Luftvexel uden at frembringe nogen stærkere Luft-

strøm (Trækluft). Om Sommeren og under en ikke

stræng Kulde aabnes ogsaa ofte et af de øverste Vinduer

i Værelserne fuldstændigt.

Hvorvel det saaledes maa erkjendes, at et Savn i

Hospitalsvæsenet paa denne Maade ei- for en Deel af-

hjulpet, kan det dog ikke negtes, at dette Hospital baade

er for lidet for Behovet og dertil neppe med Hensyn til

Grunden og dets Construction saaledes indrettet, som

ønskeligt er. Det er derfor at haabe, at Rigshospitalet

under dets intenderede Udvidelse ved nye Bygninger maa

kunne byde en saadan Service et bedre og hensigtsmæs-

sigere Locale, og dets nuværende Direction, der med al

ønskelig Iver og Nidkjærhed interesserer sig for og ar-

beider paa en Fuldkommengjørelse af hele Hospitalet, vil

sikkert ikke heller ved Udarbeidelsen af hertil sigtende;

Planer og Forslag lade Børnehospitalet ud af Betragtning.

Det særegne Studium, Børnesygdommene med Rette nu

skjænkes i langt høiere Grad end forhen, maa ogsaa gjøre

det særdeles ønskeligt, at Ledelsen af Kliniken paa et

saadant Hospital tildeles en Læge, der ikke er altfor

m^get optaget med andre saavel thooretiske som praktiske

Underviisningsgjenstande, og det vilde- for mig, der indtil

videre har gjort det Tilbud ogsaa at overtage denne Kli-

nik i Forbindelse med Foredragene over Fødselsvidenskab

og Fruentimmersygdorame, være en sand Glæde, om en
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anden Mand kunde mod passende Godtgj øreise offre sig

mere specielt for Underviisningen i Barnepathologien. Jeg

udtaler det Haab, at dette i en kommende Tid vil skee,

ligesom vi Alle maae ønske, at der, under det rigere Sy-

gematerial, der efterhaanden byder sig, og et fremtidigt

mere udvidet Hospitalslocale i det Hele, ogsaa maa op-

rettes flere Servicer med særskilte og lønnede Overlæger

for hver Afdeling, saaledes som man i andre Lande ogsaa

stadigen gaaer frem til Held for de Syge og de unge

Mænd, som i Anstalterne skulle hente den Kundskab, der

siden skal komme Samfundet tilgode.

Børnehospitalets Tjenestepersonal bestaaer for Tiden

af en Overlæge, en Eeservelæge og 2de Candidater, en

Overpleiekone og en Gangkone, foruden Vaagekone om
' Natten og den fornødne Hjælp til^ Reengjørelse. I for-

nødent Fald kunne ogsaa Eleverne ved Jorderaoderskolen

kaldes til Hjælp. Enhver, der har gjort sig nærmere be-

kjendt med Vanskelighederne ved at ^asse syge Børn,

holde deres Tøi og Senge i god Orden, samt i det Hele

vaage over Reenligheden, Diæten, Børnenes Opførsel o. s. v.

vil let begribe, at et Børnehospital maa være i alle Plen-

seender godt udstyret, om det skal virke godt. I Begyn-

delsen syntes ogsaa Forældrene mindre tilboielige til at give

Slip paa deres Børn og Mødrene ønskede altid at folge dem

som Pleierinder paa Anstalten ; meii efterhaanden er dette

dog gaaet bedre og jeg har Grund tH at troe, at de Sam-

fundsclasser, hvorfra Belægget kommer, nu lettere indgaae

paa at- indlægge deres Børn, fordi de have forstaaet, at disse

blive forpleiede bedre, end i Hjemmet kunde skee. I

Regelen finde ogsaa Børnene sig meget godt i Anstalten

efter nogle Dages Ophold der. Det er en Selvfølge, at

mindre Børn, især i Løbet af det første Leveaar, i Al-



7

mindelighed følges af deres Mødre. Nogen bestemt Al-

dersgrændse med Hensyn til Indtagelse i Børnehospitalet

er ikke fastsat og derfor ere ogsaa flere ældre Børn op-

tagne, forsaavidt Rummet har tilladt det; men da Rigs-

hospitalets medicinsko og chirurgiske Afdelinger, ifølge

det ojældende Reglement ikke i Regelen modtage Børn

under 7 Aar, vil Børnehospitalet fortrinsviis komme til at

forpleie syge Børn, der ikke have naaet denne Alder.

Det for Hospitalet vedtagne Bespiisningsreglement

tilføies til Slutning for dem, hvem dette maatte interessere.

I Løbet af Aaret 1855 var Antallet af de indkomne

Børn = 53, hvoraf 9 laae tilbage ved Aarete Slutning.

I Aaret 1856 indkom 54 Børn, hvoraf 14 vare tilbage-

liggende ved Aarets Udgang. I 1857 indlagdes 39 Børn,

hvoraf 8 vare tilbageliggende ved det nye Aars Begyn-

delse. For alle 3 Aar tilsammen bliver altsaa Antallet=
146 behandlede Børn. 44 Mødre indtoges for at pleie

og give Die og 16 Mødre eller Pleiemødre for at tilsee

indlagte Børn over eet Aar. Totalantallet af forpleied«
^

Individer bliver saaledes = 206. tielbvedede ere ud-

gaaede 110 Børn, i Bedring 10, Uhelbredede 1 og Døde

17. Mortaliteten af Børn bliver altsaa ved Begyndelsen

af 1858 = 1:8,59 eller 11,64 °/o.*)

•) Ihvorvel en Mortalitetssamroenligning altid bliver en usikker

Sag, fordi saamange specielle Omstændigheder, som ikke

kunne tilstrækkelig vurderes med Hensyn til Resultaterne,

herved komme i Betragtning, vil det dog ikke være uden

Interesse at erfare Dødeligheden paa enkelte større Børne-

hospitaler, da denne dog alti,d for en Deel vidner om de

hygieniske Forholde.

I Prags „Franz-Joseph's-Kinderhospital," hvis Læge den

ved flere Skrifter bekjendte Br. Ldsclmer er, var Dødelig-

heden i 1856 uf 1110 Børn (80 Senge) efter Fradag
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Antallet af Forpleiningsdage for de udskrevne Pati-

enter beløber sig til 9914 eller 67,90 Dage for hver. Naar

Hensyn tages til det store Antal af Arthrocacei-, hvori-

blandt enkelte især Rygradsafiectioner og Coxarthrocacer

have medtaget en meget lang Tid, for flere Patienter fra

4 ligetil 12 Maaneder, bliver Gjennemsnitstiden let for-

klarlig. Hensigtsmæssigst saavel for Communen som for

Hospitalet vilde det være, om der fi-a Byens Side kunde

tilveiebringes et lille Locale, i hvilket Reconvalescentsen

efter disse nu saa hyppige Nutritionssygdomme kunde til-

bringes under Iagttagelse af en passende Hygiene, hvortil

ogsaa orthopædisk Behandling maa henregnes. Med den

gjorte Ei'faring for Øie har jeg ogsaa allerede henledet

Fattigforstanderens Opmærksomhed paa det for Individerne

Nyttige og for Communen Oecononiiske i en saadan For-

anstaltning.

Den ved Beretningens Slutning tilføiede samlede

Tre-Aarsliste viser Tal og Beskaffenhed af de behandlede

Sygdomme, livorhos bemærkes, at nogle Børn have under

deres Ophold paa Sygehuset lidt af intercurrerende Syg-

domme, der i et enkelt Tilfælde endte dødeligt.

I det Følgende skal jeg fremstille en Deel af de

af dl! V c cl Epidemier, Tuberkulose og R h a c h i ( i s

foranledigede Dødsfald — saa stor som 1:8,5.

I Dr. Chrisl's Kinderkrankenhaus i Frankfurt var i

1855 af 119 indtagne Børn Mortaliteten = 36 eller 1:3,3

(see Journal f. Kinderkrankh. 3—4. 1856. 8. 249).

I ,Kronprindsesse Louises Vårdanstalt for sjuka Barn" i

Stockholm var Mortaliteten i 1854 = 1:5 og i 185 6 =
1:6 af de udskrevne Børn. I det store Barnhus samme-

steds var Mortaliteten af Børn fra 1 til 3 Aars Alder —
1:2,24.

Man seer af disse Opgaver, at Dødeligheden i Børne-

hospitaler i det Hele er meget stor.



9

Sygdomstilfælde, som jeg antagci- af nogen Intei-esse for

,lenne Beretnings Læsere og ledsage dem med nogle Be-

mærkninger angaaende de pathologiske og therapeutiske

Forholde.

S k r o p h u 1 o s e.

Det kan ved første Øiekast synes underligt, at jeg

opstiller som et Sygdomsbegreb med særskilt Benævnelse,

en saa ubestemt pathologisk Tilstand soip den saakaldte

..Skropbulose" og dette saa meget mere, som denne col-

lective Sygdomsterminus ikke engang findes paa Maa-

nedslisterne iblandt de enkeltviis fremstillede Affectioner

og følgeligt beller ikke paa den vedføiede Generalforteg-

nelse for det Treaars-Tldsrura, som denne Kedegjorelse

omfatter. Allerede beraf fremgaaer det ogsaa, at jeg ikke

hvider en for vidt dreven Generalisation af alle de under

denne Sygdomsbonævnelse sædvanlig benfortc Affectioner,

og at jeg i Journalerne foretrækker at opstille de enkelte

.Sygdomme med specielt Hensyn til de angrebne Dele af

Organismen og den locale Charakteer, do nærmest frem-

byde. Naar jeg ved den specielle Diagnose følger- on

saadan Delingsraaade, er Grunden dog ikke den, at jeg

frakjender den her opstillede Generalisation sit Værd,

hvilket vil fremgaae af min Udvikling i det Følgende, men

den, at jeg heller casuistisk opfatter og beskriver de for-

?kjellige locale Afteotioner som selvstændige, skjønt maaskee

hvilende paa en generel abnorm Organismetilstand, end

som blotte Localisationer af en generel Dyskrasie og med

et paatageligt Præg i deres Fremtræden af on i physio-

logisk og pathologisk Henseende uklar og mindre begrun-

det (skrophuløs) specifik Sygdomsdiathese. Der er ogsaa

en anden Fordeel ved at anskue de saakaldte skrophuløse
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Affectioner paa den Maade, den nemlig: at man for en

8tor Deei bortkaster Frygten for at anvende i Tide en

local Behandling, som let kommer for seeut, om man ude-

lukkende hænger ved den gamle Lære om de mangfoldige

specifike Localaffectioner,

For de Læger, som have fulgt Udviklingen af det

medicinske Studium i de sanere Decennier, vil det være

en kjendt Sag, at man, efter en nøiagtig Undersøgelse og

Fremstilling af alle i det døde Legeme forefundne Afvi-

gelser fra en formeentlig Normalitet, troede sig berettiget

til at opstille en god Deel pathologiske Begreber ogsaa

for den levende Organisme, til stort Besvær for Diagnosen

og uden tilsvai-ende Resultat ior Behandlingen. Paa et

senere Stadium igjen maatte denne eensidige anatomisk-

pathologiske Tendents for en stor Deel vige for en hgesaa

utrættelig Stræhen efter at indordne disse mange Ab-

normiteter under generelle, vitale og organiske Processer,

og Studiet af den levende Organismes Virksomhed har til-

sigtet og tildeels ogsaa medført en Tilnærmelse til en ønske-

lig Generalisation af de enkelte pathologiske Tilstande, saa-

velsom til en mere rationel Behandling. Det er forklar-

ligt, at denne videnskabelige og rigorøse Naturforskning

maatte rokke mange af vore Forfædres brugelige Defini-

tioner, om det end ikke endnu er lykkedes at sætte andre

tilstrækkeligt baserede Eenheder istedetfor flere af de gamle.

Et godt Exempel herpaa, afgiver den gamle Sygdoms-

eenhed, „Skrophulose," der er bleven underkastet en saa

nøiagtig Prøvelse, at den fra et strengt videnskabeligt

Standpunkt har ondt for at bevare sin Plads i vort patho-

logiske System. — Det vil i denne Henseende være til vor

Belærelse at høre de Yttringer, der ere udgaaede fra en-

kelte af de Læger, som have havt Anledning til nærmere
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at betragte og behandle de saakaldte skiophulose Syg-

domstilfælde, og forst skar jeg tillade mig at gjengive

nogle Bemærkninger herom af en af Sveriges dygtige

Læ»ei-, Professor t>. Duben, nu Lærer i pathologisk

Anatomie ved det Carolinske Institut, der i Løbet af 2

Aar har^havt Lægetilsynet ved det i Stockholm nylig op-

bvggede og fortrinligt indrettede Børnesygehuus „Ki-on-

prindsesse Louises Vårdanstalt for sjuka Barn" *) Og fbf

sammes Virksomhed i 1854 og 1855 afgivet værdifulde

Beretning-er. Ved at omhandle de locale Sygdomstilfælde,

der skulle være Udtryk af Skrophulose, yttrei' v. DQben

sig i Beretningen for 1854, Side 30 oi/' fl.,' ' saaledes :

„Stadigt harer man af Læger og Ikkelæger, 'Som see de

Fattiges og Uréenliges af Udslag og Kjertelhævelser an-

grebne Born, med et Skuldertræk udtale Ordet: .,SkrophlerI"-

Hermed er Alt afgjort; Diagnosen er klar, Prognosen

daarhg ug Behaudhngen den evige Tran, en Haandfuld

Salt i Badet o. s. v. Spørger man den medlidende I^æge

eller den mægtige Literatur, hvad Skrophler betyder og

*) Dette Sygehuus, der ikke er bestemt til at være nogen klinisk

Underviiiiniugsanstalt
,
optager Børn mellem 2 og 8 Aar og

er istandbragt og underholdt ved et Legat af Dr. Elmstedt

samt betydelige frivillige Bidrag. Overtilsynet besørges ved

Prof. Huss, der ogsaa har Fortjenesten af at have vakt

Tnteresseu for denne Anstalt, hvis Grundlægger han egentlig

er. — Foruden dette Hospitiil besidder Stockholm et „Barn-

hus, " der antager et stort Antal Børn af enhver Alder, der

tiltrænge Forpleining, hvilken ydes deels i Anstalten og deefe

ved at anbringe Børnene i Familier mod Betaling. I denne

Anstalt foregaaer den medicinske Underviisning i Børnesyg-

domme. Prof. Berg har i en Aarrække været Barnhusets

Overlæge, men er nu, paa Grund af hans Beskjæftigolse med
statistiske Arbeider, eftertraadt af Dr. Abeiin, der med In-

teresse og Iver fortsætter Prof. Berg's fortjenstlige V!rk-

Bomhed som Lærer og videnskabelig Forfatter,
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hvilke deres egentlige Kjendetegn ere, saa faaer man. en.

Besvarelse velfortjent til Henles (Handb. der rat. Pathol.)

dræbende Ord: „Blandt alle mangfoldigt misbrugte medi-

cinske Personificationer sikkerlig den meest misbrugte!"

Skrophelsygdonamen er den Bussemand, som man tillæg-

ger næsten alle de Sygdomme, som træffe Børn under 14

Aar, naar deres Aarsag ei er aldeles paatagelig. Dersom

man gjennemgaaer Beskrivelserne paa Skrophler, hvori

ligger da det Specifike, som altid bør adskille en Syg-

dom fra en anden, og Sygdom fra IldebefirKlende? Ikke

i Aarsagerne, thi til Skrophlernes. Aarsager
.
regner man

overhovedet Alt, som kan gjøre et Menneske sygt o:

Skrophler og alle andre Dyskrasier hos Forældrene,

deres Alder og Levemaade, deres- altfor store Ulighed og

altfor nære Slægtskab, Klimatet og Jordbunden, Drikke-

vandet og Maden, Hede og Kulde, Lediggang og An-

strængelse, for tidlig og for seen Udvikling; — ikke i Con-

stitution og Habitus, — thi ifølge engelske Lægers An-

skuelser ere blonde Børn med hvid Hud, efter franske

Læger brunette Børn fortrinsviis udsatte for Sygdommen.

Da man af gammel Vane skjelner mellem en erethisk og

torpid skrophuløs Habitus og dertil endnu lægger en blan-

det, saa findes vel knapt et eneste Barn, som kan gaae

frit. Man paastaaer, at Skrophulosen er en Saftsygdom

oo- med denne løse Bestemmelse faaer man lade sig nøie;

thi man har neppe vovet paa at antyde, det skrophulose

Blods Charakteer og det lønner neppe Umagen at gjen-

give Resultatet af de faa Analyser, saasom de ikke vise

og ikke kunne vise nogen Overeensstemmelse ved en saa

mangeartet og chronisk Sygdom. Kunne vi igjenkjende

den skrophulose Dyskrasie af dens Localisation? Den

angriber don ydre Hud, Sliim- og serøse Hinder, Been
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og Lede, Hjernen, Sandseorganerne, Glandlerne, saavel

de conglouiei-ei-ede som conglobéredé ; den yttrer sig ved

Sygdomme i Hovedet, Brystet, Underlivet og Extremite-

terué. Skal- Localondernes Form bestemme Diagnosen?

Skrophlerne optræde som Hypertrbphie og Atrophie, Ud-

slag og Inflammationer, Beenblødhed, Kjertelforhærdelse,

Afsættelse af uorganiske, organiske og organiserede Væv

ja endog som Svamp, Orm og Luus. Tager man en saa-

dan hastig Oversigt af de uforenelige Modsætninger i Be-

skrivelsen over Sygdommen „Skrophler," saa maa man til

Slutning med Prof. Berg ansee den som et stort Tulter-

kammer for vor Uvidenhed om visse Forhold i Barneal-

derens Pathologie." I Aarsberetningen for 1855 kommer

Prof. Diiben igjen med nogle Bemærkninger tilbage til

dette Emne, og Resultatet af hans Mening og Erfaring er,

at en Mængde Glandelhæveiser, især paa Halsen, opstaae

som en secundær Localaflection ,
paa den Maade, at til-

stedeværende Saar og Udslag^ gjenuem en Forplanteise af

Irritationen' til' de nærmest liggende Lymphekar frem-

kalde en acut eller chronisk Kjertelsvulst, som herefter

benævnes „Lymphadenit," et Forhold, hvorpaa ogsaa Prof.

Willebrand i Helsingfors tidligere har gjort opmærksom,

og som for en Deel kan finde en Støtte i Prof. Berg's

Undersøgelser om' den forholdsviis større Udvikling af

Capillærnettet hos Biørn i flere Organer, hvoriblandt ogsaa

Huden. Finder det samme Forhold ogsaa Sted forLym-

phekarrene, bliver Forplantelsen til og gjennem dem lige-

ledes lettere, og det maa synes berettiget, at Prof. Diiben

efter Wiener-Skolens Exempel har udelukket Sygdoms-

benævnelsen „Skrophulose'" af sin Sygdomstabel og paa

en anatomisk Inddelingsbasis opstillet de særskilte Affec-

tioner uden noget Hensyn til en formeentlig specifik Na-
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tur, begrundet i den ubestemte og ukjendte skrophuløse

Dyskrasie. Vil man see sig om, yttrer Prof. Diiben, efter

Aarsagerne til den fortriinsvise Lethed, hvormed Lymphe-
kjertlerne svulne hos Børn, savner man vistnok endnu en

Forklaring for den dij;ecte anatomiske og physiologiske

Undersøgelse, idet Kundskaben om Lymphekarsystemets

Sygdomme blot kan ansees indtraadt i sit første Stadium

gjennem de, den senere Tid tilhøi-ende, Undersøgelser om
Leukocythæmier. Iraidlerdd give dog Anatomie, Physio-

logie og Pathologie nogle Vink, som fortjene Opmærk-
somhed og hvilke af Prof. Diiben ligeledes fremstilles i

Forbindelse med den nys nævnte Iagttagelse af Prof.

Saaledes har Kolliker (Mikroskopiske Anatomie) paaviist

en mere sammensat Bygning i Lymphekjertlerne, end man

forhen anede, idet han, som det synes, har. godtgjoi-t, at

disse Kjertiers Corticalsubstants, omtrent som i Nyi-erne,

optager den' gjemaem Vasa infei'entia tilførte, uberedte

Lymphe*) i fine Celler, hvorfra den efter en charakteristisk

Bearbeidelse gjenuem Marvsubstantsens fine Rør føres til

Vasa efl'erentia i en videre udviklet og for Indtrædelse i

Cireulationen tillempet Tilstand. Lymphekjertlerne faae

herved en langt vigtigere Rolle, end man hidtil har paa

anatomisk Grundvold tillagt dem^ da de ikke blot tjene

til Gjennemgang for det brugte og utjenlige Plasma i Or-

ganismen, men tillige til at forbedre de Dele af Plasmet

som ikke kunne depureres alene gjennem Lungerne. De-

res physiologiske Betydning have ogsaa ældre Iagttagere

været opmærksomme paa, og navnlig har Mesenterialgland-

*) Det nøiere Forhold hermed er vistnok endnu, usikkert og tør,

som .D. yttrer, i Fremtiden kunne ventes udredet fra Wxlrz-

burgs Physiologer. At Prof. Virchow nu i Berlin ' stadigen

fortsætter sine Undersøgelser, er en kjendt Sag.
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lernes Størrelse og Saj"tfuldhed i Barndommen været paa-

agtet i Sammenligning med Forholdet i den modnere Al-

der. Prof. Diiben antager saaledes, at de hyppige Kjer-

teisvulster hos Børn beroe ganske påa anatomiske og phy-

siologiske Karforholde, og at den Porskjel fra den sæd-

vanlige Lymphadenitis hos Voxne, som dette Onde viser

hos Børn saavel med Hensyn til Beskaffenhed som Fre-

qvents, er i fuldkommen Analogie med og ingenlunde

større, end Forskjellen mellem de fleste- Sygdomsformer

hos Børn qg Voxne. Disse Former hos Børn behøve derfor

ikke den tvivlsomme skrophulose Diathese-til sin For-

klaring, ligesaalidt sqm man behøver at skyde nogen Di-

athese bagom den hele øvrige Række af de fra den fuld-

voxne Organisme afvigende Børnesygdomme.

Det er klart for Elnhyer, at naan ifølge en saadan

Betragtningsmaade, hvorved de fleste Tilfælde af Kjertel-

hævelsnr opstaae som Følge af andre locale Onder, især

Saar, Udslag paa Hovedet og i Ansigtet, Blephariter,

Ulcerationer i Næse dg Øren o. s. v., maa komme til det

Resultat, saa hurtigt som muligt at behandle disse localt,

uden Hensyn til de secundære Kjertelhævelser, der af sig

selv ville svinde, og uden at anvende nogen forjneentlig

antiskrophulos Curmethode, hvilken Prof. Diiben raader

at bortlægge ved alle almindelige Tilfælde, da intet ved

denne vindes og Børnene pines unødigen ved at tage mod-

bydelige Midler. Kun i enkelte haardaakkede Tilfælde,

hvor Kjertelsvulsten bestaaer længe efterat Primitivondet

er hævet, kan ogsaa mod dem en Localbehandling blive

nødvendig og i yderste Nød et Cursus af Jodkalium. —
I conseqvent Forbindelee med disse Anskuelser om Kjer-

telsvulstemes Pathogenie anstiller Prof. Diiben en Betragt-

ning over den hos Børn saa hyppigt fremtrædende Melke-
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skorpe (Inipetigo capitis). Denne ansees oftere som et

Beneficium naturæ og et Tegn paa onde Vædskcjr, som

skulle ud; den skal ikke behandles videre end med Mo-

derens Melk, ikke berores med Vand o. s. v. Kjertierne

paa Halsen svulne herefter, og Udslaget behandles endelig,

eller gaaer bort af sig selv, medens Kjertierne vedblive,

indiu-ere og ere ude af Stand til at fungére. Barnet naaer

(let 2det eller 3die Aar, har imidlertid gj.ennemgaaet ét

og andet Recidiv af Impetigo, nogle Coliter, Ondt for

Tænder, hvilket har virket afledende. Pludseligt indtræder

uden ydre eller indre Anledning en KataiTh paa Conjunctiva

oculi, Barnet bringes til Lægen, som seer Øiet og de

svulne Kjertier, og trøster Moderen med, at Barnet har

Skrophler. Blepharo-adenitis (med Keratit o. s. v.), som hos

Børn næsten altid antager en egen Form, ligesom Bron-

chiter, Pneumonie, Coliter, Eczera med flere Sygdomme

som oftest hos Børn fremtræde under en anden Skikkelse,

ikke ifølge nogen specifik Diathese, men af Alders-

eiendommeligheder, hædres hos Børn strax med Navnet

skrophuløs og dette Navn behandles, — med hvor stor

Fremgang maa Læseren selv bedømme. — Var fra Begyn-

delsen af Melkeskorpen bleven behandlet rigtigt, havde

man værdiget dens Conseqventser— Lymphadeniterne paa

Halsen — en fornuftig Opfatning og Behandling, saa vilde

Blephariten, om end opstaaet, dog ikke bleven saa slem

at behandle. Vistnok kunne ogsaa Kjertelsvulster opstaae

iføke denne sidste oo- i Forbindelse med Saar og Sliimflod

af Næsen; men værst er den dog, naar disse Svulster

uhindret have faaet Frihed til at opstaae. Man bør erindre,

at dette ikke er nogen Ubetydelighed, da de locale Onder

holde Barnet sygeligt, og hindre Nutrition og fremkalde

Anæmie, — hvorfor ogsaa visse. Personer ansee Chinin og



Jérh . som et Slags Specifica liiod skrophuløse Øiensyg-

(Idmtne Hbs Børn,' — og dfet't'e "khn ofte lægge Grunden til,

ja udvikle Sygdomme "for hele Live^t i'de ædleste Organer."

Det Jiar været mig* eii 'Fornøielse at fremsætte disse

-iiavel til Erfaring som ' til åhafoniisk-pliysiologisk Kund-

skab støttede Bemærkninger, og jeg er vis paa, at Colleger

i Xorgé med sajume Nytte ville læse dem', som visselig er

Tilfældet i Broderlandet. ' Nåar jeg imidlertid iiied al Ag-

telse og Respect for Forfatterens factiske Fundament saa-

velsora forhåns Inductioii, skal tillade mig at indgaae paa

nogle Betragtninger over det samme Emne, der tildeels

6-'aae i en anden Retning bg lede til det Resuliat, at Be-

nævnéise'il „Skrophulosc'" betragtet' fra et praktisk-medi-

binsk Standpunkt, ikke er saa uberettiget og lidet bety-

dende, som den efter Prof. Z)«&e«'5 Fremstilling unegtelig

bliver, maa'en saadan Discussioh Itun ansees at tilsigte

en fleersidig Drøiftning- af én omstridt Lære, og Menings-

voxlen som en Trang tir at fremsætte til fælleds Belærelse

det Standpunkt en raisonneret Erfaring lader mig for Tiden

mtUagé. — For mig som for saa mange andre Læger har

det alt længe været en klar Sag, at de'ii ældre Lære om
de forskjellige specifike Localonder rnek en paatagelig

specifik Charakteér hår' været' en'saave] i praktisk, som
phy8iologisk-pathologi.sk Henseende "ibr en Deel uhjemlet

Dg for en Deel endog skadelig, fordi en saadan Lære
med dens sona oftest usikkre og umuhge specifike

Diagnose, - hvoraf man igjen sluttede tilbage til en al-

mindelig og ligesaa usikker specifik Organismediathese,—

ledede til en Forsømmelse af en passende og tidlig Lo-
'•albehandling af vigtige Onder, idet man for exclusivt

tænkte paa Almeenbehandlingen. Men idet den senere

Tids Lære om de locale Onders Betydning og Tilbage-

2
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virkning paa andre Organer og paa det hele Legeme maa

tillægges en fuldkommen Berettigelse, er det paa den an-

den Side ikke stemmende med vor generel-pathologiske

Kundskab at sætte Totalorganismens Tilstand 1 Baggrun-

den, fordi vi ikke med Bestemthed, ved Hjælp af phy-

siologisk-chemiske pg anatomiske Undersøgelser, kunne

paavise nogen specifik Sygdomsdiathese, uagtet d^J,|;yed

et nøiagtigt og mangfoldigt Erfaringsstudium vil væpe

muligt at afgjøi'e, at en abnorm og i flere Yttringer paa-

viselig Organismetilstand virkelig finder Sted. Vi tale

ofte om en arthritisk, en rheumatisk, en Jeprøs, tuberkuløs

og skrophuløs Diathese eller Dyskrasie, uden at vi endnu

driste os til med et tilstrækkeligt Underlag af Beviser at

paastaae, at vi 'fuldt forstaae, hvori disse abnoi-me Almeen-

tilstandes Specificitet bestaaer, og dog kan det derfor ikke

heller siges, at vi mangle al Berettigelse for en saadan

Nosologie, det være sig, at vi ville hente en saadan fra

physiologisk-chemiske Undersøgelser eller fra et samlet

Symptombillede. Jeg er ogsaa overbeviist om, at dette

heller ikke er Meningen med den i det Foregaaende frem-

stillede Deduction med Hensyn til Skrophulosens Funda-

ment, som et for den praktiske Læge brugbart Begreb,

hvorvel jeg fuldt vel maa indrømme, at Benævnelsen har

været og er misbrugt til Skade for Behandlingen af de

mange herunder indlagte Locallidelser. — Jeg antager, at

Alle ere enige i som Udgangspunkt at henføre den abnorme

Sygdomsdiathese eller Dyskrasie, som har faaet Benæv-r

nelsen „Skrophulose"^ til Virkningen af en mere eller mindre

feilagtlg Ernæringsproces i Barnealderen, altsaa til en Li-

vets Periode, da Dannelse og Udvikling af den hele Or-

ganisme fortrinsviis skeer med Livlighed og heller ikke

saa let taaler Afvigelse fra en naturlig Orden, som Til-
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fældet ei- og bliver, naar Organismen i alle sine Dele har

uaaet en høiere Grad af Udvikling og ,en mere bestemt

Dannelse. At Navnet er blevep, Scrophula og Skrophu-

lose kommer nok simpelt hen deraf, at man hyppigt i For-

bindelse med en saadan Ernæring see Glandlerne svulnes

1 Lighed med Tinter hos Svinet (Sus scropha) og Kjer-

telsygdom blev da et Collectivnavn for den generelle, al)-

poime Blandingstilstand, hvis Virkning man antog Kjcr-

.telsvulsfer for at være. ;— Gives der altsaa en saadan ab-

jQorin constitutionel Dyskrasie i Børnealderen eller er ,(Jen

i det Hele uden Berettigelse som et Begreb i den pr^ky

tiske Lægevidenskab? Dette er Spøi*gsmaalet
,
og det

,er

tilvisse ikke uden Vigtighed for den pathologiske og the-r

rapeutiske Anskuelse at gaae Begrebet, som af Prof. Diiben

lidt satirisk benævnes en „Buse," lidt nærmere ind paa

Livet, for at vi kunne gjøi'e os det som praktiske Læger

nogenlunde klart,' om vi bør og tør ganske bortlægge det.

Der gives et Par Betingelser for en sund og kraftig

Livsvirksomhed af den fødte Organisme, hvis Vægt vissehg

Ingen benegter. Den ene er en fra Forældre og Forfædre

givet og medfødt Kraft og normal Textur i Legemets

sanithge Dele, og den anden er, som Fortsættelse af Na-

turens høie Formaal, en, af ydre Forholde begunstiget,

normal Ernærings- og Udviklingsproces, hvilken sidste

faaer en større Betydning i Barnealderen end i modnere

Alders befæstede Organisme. — Mangler det første Moment

(Racens eller Individets kraftige Eiendommelighed) vil

vistnok ofte en klog og omhyggelig Hygieine knnne ef-

terhaanden forbedre de organiske Blandingsforholde, men

altfor ofte vil dog Præget af en svagere Organisme senere

vedblive. Er det andet Moment manglende, vil til Trods

for en medfødt Kraft de organiske Forholde omstemmes

2*
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til dét Værre bg Sygelighed bliver Følgeii! Ere Begge

^mangelagtige, bliver Tilstanden natui'ligviis endnu daarligere

og Legemet vil lidé' i 'hijiere Gråd,' 1 længere Tid, eller

gaae tilgrunde efter Omstændighederne.

Betragte vi 'ftied et praktisk Livsblik Barneorganismen

i siii Udvikling fra Fødselen af, fremgaaer det snart som

et paatageligt Phænomen, at endog tilsyneladende! sundt

fødte Børn ofte lide af Sygdomsspirer, 'som efter nogen

Tid vise sig for vore Sandser og undertiden under en

ganske ødelæggende pathologisk Proces (Syphilis og flere

hetéromorphe Processer.) I andre' Tilfælde viser den ab-

norme indi-e Livsvirksomhed sig først i Tidens Lob og

under ydre Former, som vi vel,' saa langt vore Saudser

gaae, kunne nogenledes bestemme og vilkaarligt classificere,

men hvis egentlige Grundlag eller Væsen vi "ikke med

nogensomhelst "Sikkei'hed formaae at udrede af Mangel

paa en dybt indtrængende pHysiologiék og pathologisk

Kundskab. En saadan abnorm ofganisk Blandingstilstand

(Blod, Lymphe og faste Dele) seer man saa ofte i Barne-

alderen ubedragelige Tegn paa, og dens ydre og indre paa-

tagelige Virkninger med Hensyn"til TeitUr og Function

ere saa temmelig eeusartede i al deres Mangfoldighed, at

det maa synes naturligt, om den praktiske Læge endnu

længe før den Tid, da Anatomie og Physiologie begyndte

grundigen at ga^ie i Rette med Sygdomsbegrebernes Ele-

menter og Fremstilling, fandt Trang til og Nytte af at

generalisere, hvad dei- af enkelte Affectioner syntes at hvile

paa et fælleds organisk Fundament. — Paa denne Maade

er Sygdomsbenævnelsen „Skrophulose" bipstaaet. Jeg skal

ikke vidtløftigen indlade mig paa en Meningsudvexling

om, hvorvidt dette Begreb som noget væsentligt nødven-

dig maa medføre Bestenunelseu af noget specifikt Syg-
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domsstof eller nogen afgrændset eensformig Diathese, thi

dette er efter min Opfatning ikke nogen udelukkende Be-

tingelse for Begrebets Berettigelse og Nytte i Praxis, hvorvel

det for Physiologen maa være og b^ør, være anderledes;

men hvad jeg vil have fremhævet, er den Erfaring, at Er-,

næringsforholdenes (hos Foetiis og det £ødte Barn) feil-

agtige Tilstand under Barneorganismens Udvikling ofte

fremfører, for os et Fælledsbillede, der giver os en Ret til

at betegne det som et generelt Sygdomsanlæg eller virke-

ligt Sygdomsbegreb. Hermed vil jeg som sagt ingenlunde

have udtalt.Tanken om en uforanderlig Eensartethed med

Hensyn til de relative Blandingselementer som Betingelse

for Pyskrasien, idet jeg tvertimod skal forsøge paa at

fr.imstille forskjellige ydre Foiholde, som neppe kunne

medgive ganske eensartede BlandingsfoAolde: men na^r

Virkningen og vSygdomsformerne desuagtet antage en stor

Overeensstemmelse, er hermed ogsaa det praktiske Stand-

punkts Ret for en Deel indrømmet. '

^

Hvorvidt en sygelig Constitution af en saadan Beskaf-

fenhed, som den man efter fiere ydre Phænomener benæv-

ner skrophuløs, kan nedarves eller først erhverves efter

Fødselen, er, som bekjendt, en omtvistet Sag, idet Nogle

benegte denne Slags Arvelighed, medens en stor Deel

Pathologer. anseeden som en fuldkommen Kjendsgjerning.

Stringente Beviser ere her vanskelige at fremføre, saameget

mere som Skrophulosen ikke er noget videnskabelig-patho-

logisk Begreb; men oiiiT,vi] eee ihen til de mangeartede

Former i mange forskjellige Væv af Organismen, som en

syphilitisk Dyskrasie kan medføre og .tillige betragte de

dermed i nær Forbindelse staaende afledede og mere ube-

stemte Affoctioner af Huden, Beensystemet og andre indre

Organer, have vi dog idetmindste en Analogie at opvise,
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der ikke er uden. en vis Berettigelse, og dette saameget

mere, sotn Physiologien heller ikke for den saakaldte sy-

philitiske Dyskrasie endnu har paaviist, hvori det egentlig

Specifike bestaaer ved Blodblandingen eller Sammensæt-

ningen af de øvrige oi-ganiske Vædsker og Væv. Rade-

sygen (Theria) er maaskee heller intet andet end en efter^

haanden degenereret Syphilis; og i ethvert Tilfælde eré

vi ikke bedre bekj endte med denne Dyskrasies inderste

Natur, ligesaalidt som vi ere det med Spedalskhedens. —
Man har sagt, at den syphilitiske Dyskrasie tilsidst dege-

nerer til en skrophuløs og efter Udseendet synes donne

Paastand langtfra blottet for Rimelighed. At Dranker-

forældres Vædskeblanding har en særegen An-^eindflydelse,

har ligeledes ofte været sagt, og at saavel denne som saa-

mange andre, if&lge flere Aarsagev bevirkede, sygelige

Constitutionsforholde hos Forældrene mærkes paia Børnene,

er ingen tvivlsom Sag. — Gaae vi et Skridt videre og be-

tragte baade en abnorm Alimentations og ellers mangelfuld

Hygiejnes Følger paa Barneorganismen, ville ret ofte finde,

at en i de første Aar efter Udseende medfødt sund Orga-

nisme efterhaanden antager Udtrykket af en heelt igjeii-

nem mindre normal Beskaffenhed. At Fødesættet i For-

bindelse med Luft, Lys, Bevægelse o. s. v. i denne Henseende

eré væsentlige Agentser følger ligefrem af vor ph^'siologiske

Kundskab og stadfæstes af Erfaringen. Med Hensyn til.

Alimentationen syne? dog en temmelig paatagelig Forskjel

at finde Sted. For en Deel Børns Vedkommende vil det

nemlig være Tilfældet, at Alimentationen i det Hele er

utilstrækkelig, saaledes at den ikke samlet frembyder de

for Organismens Uddannelse Og normale Næring nødven-

dige Stoffe, hvortil den desuden ogsaa i anden Henseende

kan være mindre hensigtsmæssig. Den nu for Tiden over-
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haandtagende Brug af KaffeinfuB i iForbindelse med eri
•

eensidig Meelføde, istedetfor Melkemad og anden let for-

døielig animalsk Føde, kan regnés herhen, og saaledea

opfedte Børn vise ogsaa snart Tegn til, at Biodét ikke

faaer den til Afsættelse i Organerne nødvendige Sammen-

sætning. Jeg har en Tanke om, at disseBørn forholdsviis

lettere^udsætteslor Beensygdomme, idet Hovedbenenes rha-

chitiske Form, Arthrokacer med Caries, Deviationer af Ryg-

raden og Biystet samt maaskee ogsaa Opdrivning af Epi-

physeme ofte hovS dom sees, uden at de lide af nogen

stærkere Udvikling af det lympathiske System. - En anden

Classe af Børn, og denne er vistnok den største, faae tid-

ligt i Børnealderen en altfor rigelig Mængde Føde, det-

enten er fortrinsviis meelrig og dertil en saadan, som van-

ekeligen fordøies, idet Stivelsekornene ere uberedte og til-

deels ikke sprengte, fordi den gives i Form af en Masse

Grød eller Velling, — eller Føde^i er meget varieret, men

saa overlæssende rig paa alskens sammensatte Sager, at

Barnefordøielsen og Blodet tilføres mere af Stoffe, end

Aandedrættet og de øvrige Excretionsorganer godt kunne

'bearbeide og igjen skille Organismen af med. At en

stor Mængde af saadanne Børn blive, hvad man kalder

skrophuløse, er en kjendt Sag, og det er under disse For-

holde ogsaa forklarligt, naar det ofte hedder, at et Barn,-

der i de tidligere Aar syntes sundt, efterhaanden bliver^

eygeligt og usundt; thi det er en gammel men visselig'

sand Sætning den, at forholdsviis faa Børn blive sygelige,*

fordi de spise forlidet, naar den sparsomme Føde er god

og fordøjelig, men tvertimod Mange, fordi de spise for-

meget. Kommer nu hertil at Kaffe, Thee, 01 o. s. v. ret'

ofte medgives den iøvrigt overlæssede Diæt, bliver Tingen';

endnu lettere at tyde, saasom det nu bbr ansees godtgjort^ >
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at disse Nydelser heller retardere Stofomvexlingen, og saa-

ledes bidrage til, at Blandingsforholdene blive abnorme.

Et af Melk,ens store P'ortrin som, Ernæringsrniddel, især,
i*

Børnealdereii,, er sikkerlig den at tilføre Organismen en,

etor Mængde Vand i Forbindelse nied de ujangeartede

nærende Bestanddele, da Stofv.exlen herved i. høj Grad

befordres og Excretionerne fpregaae ;med større Lethed,

en Fordeel, som netop i: den voxend,e Organisme , ikke,

kan vurderes høit nok. Den ofte. hørte Indvepding vnoji

Melk, at den ikke bekonainer, har efter (nin Ovcrbeviisn

ning sin Grund deri, at mao ikke, gjør sig den fornødne

Umage med at lempe Nydelsen fifter .Omstændighederne;:

og især gjælder dette, hvor der er Tale om Melkens Til-

bøielighed til Syredannelse , hvilken dog med' stor Lethed

imødegaaes; „ved M tilsætte .er; Smule, Natron . eller Kali

carbonicum øg -for ældre Børn ,
e,n Smule Kogsalt. Kogt

Melkemad er i saa Henseende ogsaa meget ar anbefale.

Paa de nysnævnte forskjellige hygieiniske Forholde beroer

uden Tvivl for en stor Deel .ogsa«a Forskjellen af den

sygelige Vædskeblanding og, dens Følger, som Børn kunne

udvise, og naar manjiha-p; forsøgt at opstille ^n ,i '»Praxia'

gjængs Distinction af ,den saakaldte skrophuløse Diathese,

i en erethisk,' en .torpid jOg- en blandet Dyskrasie; kan

dette maaskee .for Lægen- have nogen Værd, men niap^.

for den rationelle Physiolog og Patholog vmi" aå liden

Betydning, saalænge en noiero Bestemmelse af I >iathesen&

differentielle Beskaffenhed endnu mangler. Saavisr det

imidlertid ikke lader sig benegte, hvad der ligger aaben-

bart for Iagttagelsen, at den hele Constitution lider under

en abnorm Ernæringsproces, gaaer det heller ikke godt;

an at borttage dens Betydning ogsaa for locale Onder, og.

den ligefrem heraf- flydende. Trang til en Geueralisfltion,
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sicjønt det bestemt maa indrommen, ra{. den praktiske Læge

i denne Henseende har taget sig Sagen for let,
,
og:ikk«>j

skjelnet mellem en i^aadan sygviig Barne-Constitutions for-

skjeliige Aarsagsforholde , hvilket upaatvivleligt ogsaa for

Therapiep.,je|>;af .Vigtighed og mangen Gang giveren For--

klaring af den store Dissents i Meninger om Midlerces

Nytte. Naar ,
flere Læger, saaledes ingen Nytte ville have

siftetsa^ Fisketran, medens Andre rose den i høie Udtryk,

kommer .sandsynligviis Uenigheden ofte deraf, at man ikke

hai* taget ,f]eti xuidvendige Hensyn til den saakaldte Skro^

phuloses Oprindelse og Causalraomenter; thi dgt .synes,

paatageligt, at den i det Hele luaa bekomme usle og un-

derfødte Børn bedjl?^. end overfødte og vel nærede, J[pdi-

vider.
,
.^j;

Gjur iiiuu i lieiiømmelsen af disse sygelige l-rna^-

riugsforhokle ,hos Barnet ' den behørige Distinction, kan

jeg ikke forstaae andet, end at vi endnu med praktisk

Nvttfi
,
maa kunne bruge det „Pulterkammer" for flere

Affection'^r i Bømealderen, 8on3 vi her omhandle, indtil vi

af en fremskridendf Undersøgelse erholde en grundigere:

physiologisk Basis. Enten man altsaa kalder dette pathoTj

logiske Grundlag: en lymphatisk eller leuco-phlegmatisk,

eller Icukæmisk eller skrophuløs eller tuherkuLøs eller

rhachitisk Constitution, Diathese eller Dj-skrasie, alt efter-

som man nærmest ,8eer hen til dens ir^ee^t paaviselige

Følger og sygelige Phænomener i Beensystem, Blod- og

Lymphesystem , Sliini- eller serøse Hinder o. s. v. , saa-

meget staaer dog sikkert, at man gjennem en^Ypll over-

veietfi Qg, ,i?ær i anaamestisk Henseende nogenlunde vel

opgjow difterentiel Diagnose af Almeentilstnnden, vinder

et bedre Standpunkt for en generel Pathologic og Thora-

pie, end mail gjør ved at beti-agte de mangeartede Yt-
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tringer af en abnorm Ernæringeproces i Barnealderen som

blot locale Affeetioner.

Hvorvidt man er berettiget til i Almindelighed at an-

eee de hyppige Opdrivninger og Svulster af Glandleme

(Lymphadeniter) som secundære Affectioner ifølge en For-

plantelse fra et eller andet forudgaaet localt Onde (Im-

petigo-Eczem o. s. v.) er et Spørgsraaal, som er vanske-

ligt at afgjøre i mange Tilfælde, fordi det saa særdeles

ofte er Tilfældet, at disse mindre Localonder gaae forud

for en Glandelsvulst og Afsietning af den saakaldte Skro-

phelmaterie, uden at den rette Causalforbindelse hermed

er opgjort. Hvis jeg skal drage nogen Slutning af det

Sygdomstal af denne Beskaffenhed, som har dannet Be-

lægget paa Børnehospitalet, maa den udfalde aldeles modsat

den af Prof. r. Diiben fremstillede Mening; thi det er en

Kjendsgjerning, at af samtlige skrophulose og rhachitiske

Patienter i de forløbne Aar, der have lidt af chroniske,

irapetiginøse og eczematøse Saar i Hovedets behaarede

Deel, i Ansigtet, i Palpebralranden (Blepharoadenit) eller

af Udflod i høiere Grad af Næsen eller af Øret, har Ingen

havt større og de fleste slet ikke viist Kjertelsvulster paa

Halsen, og dog har et større Antal af de behandlede Børn

frembudt et eller andet Udgangspunkt af eri local Hud-

affection. Dette Forhold er maaskee mere tilfældigt for

det korte Tidsrum af Hospitalets Virksomhed og det

mindre Antal Børn i det Hele, men det stemmer forøvrigt

med den Erfaring jeg ogsaa har gjort i privat Praxis,

hvorvel jeg langtfra vil benegte, at chroniske Kjertelsvul-

ster ofte findes hos os. Min Forklarmg er saaledes heller

den, at en abnorm Blodblanding og en forstyrret Ligevægt

mellem Tilgang og Afgang af Næringsstofferne be^nr-

ker Stagnation i Glandelsystcmet og Udskillelse af det
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Sfbt der ikke kan bearbeides af Glandelen og bortsendes^

gjenneui Vasa efferentia. Herved opstaaer Udsvedning og

Ansamling af Skrophelmaterie , om hvis Analogie med

Tuberkelmatcric der neppe hersker Tvivl, skjønt der dis-

puteres om deres fuldstændige Identitet. Meget muligt

er det forresten, at under en saadan Almeendisposition en

Irritation gjennerh Vasa lyåiphatica fra et gammelt Saar'

med skarp Afsondring kan forplante sig til Glandelen, og

ved den vakte chroniske Betændelse endniere befordre en

saadan Stagnation og Udsvedning ; men som den egentlige

eller hyppigste Oprindelse til Skrophelsvulster anseer jeg

den ikke for at være, og dette ligesaalidt paa Halsen som

i Underlivet, hvor et saadant Udgangspunkt ikke vil

findes uden i Tilfælde af Tarmsaar under chroniske Di-

arrhder. Opdrivningeh af Beenepiphyseme (Ehachitis),

Deviationer af Rygraden, Pectus carinatum o. s. v. ere

Udtryk af én lignende dyskrasisk Tilstand*) og det samme

•) Man vil af disse Yttringer i Forbindelse med den hele

Fremstilling see, at jeg ikke liar anseet det nødveiidigt fra'

t't generelt-nosologisk Standpunkt skarpt at distingveie nitHem

Skrophulose, Tuberkulose og Ehachitis, hvad Flere gyørc, og

som ogsaa med Hensyn til de locale Udtryk for disse Dys-

trophier godt kan skee og vistnok ikke heller cr uden Bh-

tydning for Behandlingen, hvad jeg i det Følgende vil videre

udhæve. Betragte vi imidlertid den store aetiologiske Over-

eensstemmelse mellem disse abnorme Nutritionstilstande, tør

det vel blive Resultatet, at Abnormiteterne i dc angrebiie Or-

gandele ere i nosogenetisk Henseende mindre forskjellige end

de see ud til og væsentlig afhænge af enkelte fremstikkende

Aarsagsforholde, der tilhøre det hygieiniske Gebeet, og hvor-

ved den ene eller anden Form nærmest begunstiges. —
Blandt de Forfattere, der nøie skjclne mellem Rhachitis

paa den ene og Skrophler samt Tuberkler paa den anden
Sidfi, cr den erfarne Trousseau (Gaz. des Hopit. Nr. 1 01.

1856^, som temmelig bestemt udtaler, at der imellem dem
existcrer en virkelig Antagonisme, saaledes at et rhachitisk

Barn er frit for de andre Former. Arv, Fugtighed og Mangel
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er Tilbøieligheden til,:T;uberkelafsætning i de serøse Hin-

der, hvilke aldrig kunne betragtes fra ,
et eensidigt localt

Synspunkt, men kræve det bestemteste Hensyn til Erna>-

ringsprocessen, on» de med noget Haab oin Virkning skulle

imø(legaaes.

Ifølge mine Anskuelser ug min Erfaring kan jeg saa-

ledes heller ikke være ganske enig med Prof. Duben i

den Mening, at Glandelsvulsterne i Barnealderen ikke ere

i det Væsentlige og med Hensyn til deres Oprindelse for-

skjellige fra Lymphadeniter (Buboner) hos Voxne; thi

kun i de Tilfælde, hvor Blod- og Lympheblandingen er

i en chronisk sygelig Tilstand vil Ligheden blive paata-

gelig, medens Adeniter hos Voxne, der ret ofte opstaae

ved Forplantelsen af et Irritament eller Betændelse —
specifick eller ikke — hurtigen tabe sig med den oprin-

delige Aarsags Fjernelse, enten ved Resolution eller Sup-

pnration, hvorimod der kun i forholdsviis sj eldne Tilfælde

vil blive Tale om nogen stadig eller chronisk Afsætning

af Skrophelmaterie. Paa samme "Maade vil omtrent Gan-

gen blive, om en acut Glandelsvulst ved en Irritation op-

etaaer hos et eller? nogenlunde blodsundt Barn; '8eii vil

paa Lys ere vigtige Aarsager til Rhachitis og dernæst man-

gelagtig Diæt. Forresten synes visse Lande mere befriede

for denno Sygdom, f. Ex. Spanien og Italien, medens den

er hyppig nok i andre europæiske Lande. Det er muligt,

at Rhachitis tilforn var hyppigere hos os; men for Tiden

synes det, som om denne Form af Ernæringsprocessens Man-

gelfuldhed er mindro udtalt og dette fornemmelig i Sam-

menligning med de andre oftere nævnte Sygdomsformer. Det

er ogsaa en Kiendsgjerning , at rhachitiske saavelsora andre

osteomalaciske Bækkenformer i høiere Grad ere yderst sjeldne

i vort Land, medens der i Tydskland, Holland, Belgien,

England og Frankrig forekommer mere og mindre hyppigt

Bækkensnæverhcd i hoi Grad saavel af denne Aarsag som

af Bækkenbeenblødhed, opstaaet i den ældre Alder.
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iindev eii' psissende Behandling og P^rnæring ikke let blive

i lironisk olier sammen\jæde sig med aiidre Svulster lif

lignende Natur paå flere Steder.

I nøie Forbindelse med Betydningen af Næringsvæd-

skefh'és' abnorme Blandingsforholde under Udviklingen af

Barnédrganismen og Vanskeligheden for Organerne i bé-

hui'ig at beafbeidc og udskille dé tilførte Næringsstoft'c,

staaéi- efter miii Tanke tillige det Phænomen, at den ydre

Hud hoa Born saa ofte angribes af Impetigo-Eczem o. s. v.

•n^'éd paafølgende chroniske Secretionsflader
;

og jeg maa

Vilsfaae, at jeg her ev mégét t'ilbøielig til at tiltræde vore

Forfædres Mening om det relativt rensende og afledende

i disse x4fsondringer, saavelsom om' det Betænkelige i paa

en hurtig Maade at udtørre deiii ved locale Midler. Denne

iVfening " er, 'sdiii"Vi" vide,'"f6r -en stor Deel gaaet over i

Folketroen, liVora'f sikkert nok Skade er opstaaet, fordi

den er bleven eensidig og saaledes har ledet til Ureen-

lighed og Forsønl'mélgé af eri foriiuftig .saavel'almeen'^som

local Behandling i Tide, mbn dette er i nogen Maade

ogsaa forklailigt deraf, at man ret ' bfté seer saadanne

Børri have en god App^etit og trives ret vel, indtil en

iriodnere Alders forandrede organiske Forholde hæver den

barnlige Organismes eiendommelige Tilbøielighed til en

abnorm Hudsecretion. ' D'én 'såmmé Opfaining deles og-

. saa endnu af flere Læger*). Naar den voxne Organisme

til Gjengjæld under feilagtige Blodblandingsforholde mere

disponerer til en abnorm Afsætning i indre Organer, hvis

Følger ofte ere mere farlige for Sundhed og Liv, da

jbliver dette heller ikke at betragte som blotte locale Oii-

•) Cfr. Bierbaum i Journal ftlr Kinderkrankh. 9 og 10 H.
1855. S. ;83.
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der, hvis Væsen er opgjort med en anatouiisk-pathologisk

Redegjørelse fov de elementære Foraudringer, men rig-

rigpf'e som 'et Udtryk eller en Localisation af den abnorme

Blanding af Organismens Næringsvædsker.

At jeg i denne første Beretning om vort Børnehospitals

Vij'ksomhed har indgaaet paa en temmelig vidtløftig Be-

tragtning af den saa ofte nævnte skrophuløse Dyskrasies

Betydning, vil neppe ansees overflødigt eller paa urette

Sted, da localc Onder hos de i et saadant Hospital be-

handlede Patienter raaae henføres til et saadant Fundament,

for at de ikke skulle blive . i for høi Grad &^tte ud af

Forbindelse med det for en virksom Cui- nødvendige

Hensyn til Totalorgauismen.

,Pet staaer tilbage at omhandle den almene Behand-

ling; men inden jeg gaaer over til at omtale denne, for-

saavidt vort lille Hospital angaaer, troer jeg, at det ikke

vil være uden Interesse at være opmærksom paa de Yt-

tringer, der fremkomme fra andre Læger, der hente dere?

Erfaring væsentUg fra en Almeenbehandlings Virkninger

og som en saadan Behandlings Repræsentanter kunne vi ho-

vedsageUg ansee Badelægerne. Som vi Alle vide, have en-

kelte Bade et fortrinligtRenommée for at virke modSkrophu-

lose. See vi hen til deres Virkning mod saavel en antagelig

lymphatisk Constitution som mod locale Hævelser af samme

Natur, gaaer det ikke heller godt an at fraskrive dem

denne, og i Analogie hermed heller ikke anden almindehg

Behandling, som mere eller mindre har en Tilbageførelse

til Organismens normale Blandingsforholde til Hensigt. I

en Fremstilling af Badet „Cronthal's'- Virkninger i Skro-^

phulose af Dr. Kilster (Deutsche Klinik Nr. 17, 1855)

forekommer følgende Yttringer, som fra et praktisk Syns-

punkt me^et godt lade sig læse og neppe heller ere blot-
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tede for Værd i pathologisk Henseende, hvorvel de lige-

saalidt, som saamange andre Betragtninger kunne gjøre

Fordring paa en udklaret physiologisk Betj'-dning.

„Betragte vi Skrophulosens Væsen, da finde vi, at

hos disse Patienter, Systemer ere angrebne, paa hvis In-

tegritet Organismens Udvikling beroer, navnlig Fordøielses-

og Lymphesystemet. Å,f del første afhænger igjen for en

stor Deel Blodsystemets Virksomhed og Chemismen af

mange Functioner i Legemet. Af de forskjellige Forstyr-

relser i Functionen af Mave, Tarmkanal og sandsynligviis

Lever, Milt og Pankreas (Heteropepsie), følger en uregel-

mæssig Excretio alvi og Urinafsondring, Forøgelse af

phosphorsure Salte og Formindskelse af stikstofholdige

Forbindelser, en ringere Mængde Uiinsyre og en større

af Oxalsyre. Af denne hindrede Chyrai- og Chylification

afhænger den slette Blodbeskaffenhed, — om man just

ikke vil betragte denne som noget nedarvet eller endog

med Bredow som en eiendommelig Skrophelmaterie. —
Blodet siger Velter *) er fattigt paa faste Bestanddele og

coagulerer efter Dubois's Undersøgelser langsomt med en

lille og blød Kage i et tyndt og hyppig rødfarvet Serum

og Blodlegemerne \nse sig tildeels aff'arvede. Heraf slutter

Simon til en formindsket Saltmængde i Skrophuløses

Blod, formodentlig paa Grund af den Indflydelse, som

saltholdige Fluida udøve til Bevarelse af Blodlegemernes

Fornj. At Jernholdigheden er ringere turde ogsaa være

antageligt af Blodlegemernes ringere Mængde. Kulner**)

yttrer sig i samme Retning derheu, at Blodets Oxydations-

proces savner den nødvendige Energie, og ligesom den

*) Schmidt's Encyolopædie. B. V. Art. Scrophula.

**) Scrophelsucht ibid. 3 Supplb.
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foriniudsfce3é'Sålt?næng5'éWfBl6dséruHV^

de] enes Stofiiietainorphose , saaledes er navulig Forvaud-

liugen af den under Fordøielsen af stikstoftne Næriiige-

'liaidl'eT dannede Melkesyre til Kulsyre og Vand forstyrret.

De sygelige xVft'ectioner 'af det lymphatiske System og

Afsætningerne i Glandlerne paa Halsen, i Undei'livet o. s. v,

finde en Forklaring i Blodbeskali'enhedén, -livoi''ved ogsaa

Capillæriicttet og Huden lide. Det er éti Bemærkning af

Schonlein'^ ai Skrophulose hår tiltaget i'Tydskland og

ellers i Europa fra den Tid, Brugen af Bade har aftaget,

medens den i Orienten skal være mere sjelden.''

Angaaende den nyeié Tids Anskuelser bm 'Skrophu-

lose kunne flere franske og engelske Forfattere nied Gavn

benyttes. Engelskmanden Dr. Phillips's store Arbeide otu

„Scrofula," London 1846, hvortil Materialiér' ére hen-

tede fra fl(?re Verdensdele, og Franskmændene KeWtet's og

Barthez's omfattende Værk om Børnesygdomme, hvis

senere Udgave ogsaa er oversat paa Tydsk, give værdi-

fulde Bidrag til Bedømmelsen af dette Sygdomsbegrebs

Berettigelse. 1 første Bind, 1847, af vort Magazin for Læ-

gevidenskaben har tillige Dr. Blich i Drammen givet' éh

udførlig Anmeldelse af disse 2die Arbeider, som sikkert

altid vil læses med Interesse og Nytte. Naar der skal

være Tale dm én, saavidt vor Kundskab strækker sig,

rationel Behandling af den sygelige Ernæringstilstand i

Barnealderen, som betinger saamange forskjellige locali-

serede Onder af det Slags, vi eré vante til at henlægge undei

en skrophuløs Diathese, da er det vel en let Sag at blive

enig om, at sunde og for Barnedigestionen passende Fø-

demidler, frisk Luft, Lys og activ Bevægelse ville udgjøre

en Therapie, som er hensigtsmæssig og efterhaanden fører

til Maalet, enien man kalder den abnorme Nutrition en
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lymphatisk-skrophuløs, tuberkuløs ellep rhachitisk Dyskrasie.

Men da det, som ovenfoi- antydet, ikke for Behandlingen

kan være ligegyldigt, paa hvilken Maade eller rettere

under hvilke særegne hygieiniske og alimentære Forholde

en abnorm Blod- og Lynipheblanding er opstaaet, og det

ofte synes af disse Forholde forklarligt, at i nogle Til-

fælde fortnnsviis Becusystemet , i andre Hudsystemet og

Glandelapparatet lide, er det raaaskee med god Gfrund,

at specielle Hensyn under V6re Bestræbelser for at regu-

lere Ernæringen gjeres gjældende. Det for vort Børne-

hospital antagne Bespiisnings- og Diæt-Reglement er véd-

føiet denne Beretning, og det vil af samme orfaresy at Vi

have havt det Formaal for Øie at byde Føde af en va-

rieret Beskaflenhed, og især Kjødet i en mere fordøielig

Form, end i Almindelighed skeer, naar Diæten reguleres

for et Hospital i Alniindehghed. Jeg har søgt at blive

bekjendt med Spisereglementer for fiere Børnehospitaler *),

da Eiendommehgheder vedkommende Ernæi-ingsforholdene

i de forskjellige Lande herved frembyde sig ' og ere be-

lærende, men en paaHdelig Sammenligning med Hensyn
til Virkningen kan jeg af Mangel paa egen Undersøgelse

ikke fremstille. I Beretningerne fra Pnndsesse Louises

Bornehospital i Stockholm er dette Reglement ikke dp-

taget, derimod er jeg i Besiddelse af -ét- for det store Barn-

hus ojældende Reglement, ligesom jeg under mit seneste

Ophold i London har medtaget Diætregulativet for det

der nys oprettede Hospital for Børn", hvilke begge jeg i

Aftryk meddeler i Grundspiogene, forsaavidt dette maatte

interessere Colleger her i Landet. Af de i andre Lande

Cfr. Beschreibung sammtllcher Kinderheilanstalten in Europa
von Dr. F. Hiigel. Wien 1849.

3
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gjældende Eegulativer synes mig det for Prager^Biariie-

hospitalet og Hospitalet i Brilnn („zu St, Cyrill und Me-

thud" kaldet) bestemte ganske hensigtsmæssige, skjønt de

ikke byde saamegen Variation, som det hos os anvendte.

Det er forøvrigt en Selvfølge, at Lægen ildce er saa stræijgt

bunden lil et Reglement, at flere mindre Forandringer og

Tillæg kunne
, gjøres efter Alder, Sygdomsbeskaffenhed

o. s. )v.',iPg ! saaledes bliver Extradiæt, saasom Ægge-

blomme*),
,

Viin, 01 o. s. V. undertiden tilstaaet, men dette

j det Hele sjelden, og hvad de sidstnævnte Drikke angaaer,

ere de yderst
,

sjelden komne til Anvendelse, og mere at

betragte som Medicamenter, medens i enkelte andre Hos-

jpitaler Viin oftere tilsættes Diæten. ,. Blandt de Midler

saayel .mod en skrophuløs Habitus som -napd, de locale

Onder, der hvile paa og bære Præget af en lymphatisk

Constitution, hvilke fra ældre Tid have nydt Anseelse, har jeg

aldiig anvendt AntimoniaHa eller Baryt. muriat. (Hufeland)

og kun i et enkelt Tilfælde Mercur indvendigt, fordi jeg

ikke anseer en længere Tids Brug af disse, for Organis-

men fremmede. Metalmidler for hensigtsmæssig. Dr. Hauner,

der er Læge ved det store Bøi-nehospital i Miinchen, for-

kaster ogsaa,eftei- dermed gjorte Forsøg, ganske de 2de

førstnævnte Midler**). Derimod ere flere- andre med Er-

næringsprocessen mere forligelige Midler stadigen forsøgte

,i Forbindelse med Diæten. Et af disse Midler, der deels

,k^n, henføres, til Alimentationen deels betragtes som Me-

dication, er den meget anvendte

,. „Lei^^ertran. Neppe er noget enkelt Middel nogen-

;:
3

'—
f ^ '

'
'*)' br'''frpén6ec/c anbefaler meget Æggeblomme som Næ-

riugsrakldel for Børn, fortyndet med Vand. (Hannover, med.

Correspond.-Blatt og Neue , n^^d. chir., Zeit. ,rp,Juni 1854).

''**)''Wnal f. Kinderkrankh. H. 9—10. 1855.
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sinde bleven brugt i den Udstrækning som Tranen, idet

(len foruden, i _de rene fuberkuløse Affectioner tillige er

givet i alle Slags skrophulose Onder, hos rigeligt nærede

og slet nærede Individei-, i Ehachitis og andre Beensyg-

domme med og uden Caries, og i de forskjellige Livs-

aldere, fra Barnets første Aar ligetil den Periode, da Repro-

ductionen foregaaer med større I/angsomhed. Det er be-

gribeligt, .at en saa mangfoldig og indiscriminat Brug af

eet og samme Middel maatte lede til meget forskjellige

og tildeels modsatte Anskuelser om dets Nytte, og hvad

specielt de skrophuløse Affectioner angaaer, erfare vj, at

nogle ansee efter en nøiagtig Prøvelse Tranen for unyttig,

medens Andre rose den i høi Grad eftei,- deres Erfaring.

Det bliver, vel her som saa ofte Tilfældet, at begge Par-

tier have baade Ret, og Uret, og at Forklaringen af den

store
.
Differents maa søges i forskjellige decls generelle

deels individuelle Forholde. Det er saaledes efter min

•Krfaring ikke den saname Sag, om Tranen anvendes mod
locale Affectioner, der ere Udtryk af en overnæret og fed

Organismes Tilbøielighed til Stagnation og medfølgende

abnorme Seqi-etionsprocesser, eller om den bruges, hvor

^^Næringcn væsentlig bar været mangelfuld med Hensyn til

.[de qvantitativo Forholde af de Bestanddele, en sund Nu-
^tritionsproces udkræver; thi i første Tilfælde vil den neppe

-gjøre godt, men maaskee det Modsatte, hvorimod den i

jandet Fald kan vise en meget god Virkning. Herhos
fortjener ogsaa den Erfaring at lægges Mærke til, at Tran-

.>ehandHng i de Affectioner, som fortrinsviis efter deres

>Maade at fremtræde paa benævnes rhachitiske, viser en

synhg bedre Virkning end i dem af en mei-e speciel skro-

phuløs Natur. Dr. Hanner's i-ige Erfaring fra Børnchospi-
talet i MUnchen gaaer bestemt i denne Retning, idet han

3*
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beretter, at Levertran med udmærket Nytte har af ham

været anvendt i mere end 200 Tilfælde af Rhachitis, me-

dens Ifan erklærer den aldeles tivirksOili i' Skrophulose.

Vistnok gjøre andre erfarne Læger, til Ex. Dr. Toit*)

ikke den samme Forskjel, men anbefale den vedholdende

brugt i udtalte skrophulose Ulcera, hvor juet de af ældre

Practici (Bordeu, Hufeland, Stoll) fremhævede Tegn pixa.

Diathesen, saasom svullen Overlæbe og stærk Secretion af

Næsen, ere tilstede, men da Toit til samme Tid roser alle

de gamle Midler o: China, Jern, Gaiamus, Mercur, Bai-yt

o. s. V. bliver det tvivlsomt, om Erfaringen her et vel

constateret, da naturligviis Diætforholdene i det Hele maae

komme i væsentlig Betragtning, og det 'er klart nok, at

man ikke godt kan behandle de forskjellige Folkeklassers

Ernæringsabnormiteter paa en generel Maade.

' Hvor Tran endog fortrinsviis synes indiceret, nemlig

hos slet nærede, magre og rhachitiske Individer, bliver

'

det ofte en vanskelig Sag at anvende den vedholdende,

fordi Digestionen let forstyrres under Brugen og maaskee

især ved den fede Olies Tilboielighed til Decoraposition.

Tor at imødegaae denne Uleilighed har jeg allerede i

mange Aar samtidigt anvendt et eller andet bittert Middel,

•da jeg anseer de spirituøse Tincturer, Brændevnn eller

stærkt 01 for lidet hensigtsmæssige i Barnealderen paa

; Grund åf deres stagnerende Virkning paa Stofvexlen. Et

^^Smpelt Infus af Hb. absynthii alene eller med lidt tilsat

Cinnamomum eller Calamus har efter min Erfaring g]ort

god Tjeneste i Portionen af en lille Theekop nogle Gange.

diglig'-' og med lidt Ihærdighed har det altid lykkedes at;

bringe' Børnene til at nyde dette Middel uden Modstand,,

*) Journal der KIndcrkrankheit. H. 11 og 12. 1856.
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skjønt (let i Begyndelsen koster lidt Bryderi«?, paa Grund

af .4^n ,!?i|;tre, ,Sinag. : I den senere Tid har jeg begyndt

med at sammensætte denne Thee af lige Dele Hb. absynthii

og Folia juglandis regiæ, da Valnøddeblade af flere Læger

ere roste som,et godt antiskrophuløst Middel, og dette Infus

bruges ,nu ogsafv paa Bwrnehospitalet uden Tran, naar

denne hos fede og velnærede Børn er mindre indiceret.

Hos saadanne Børn synes ogsaa en rigeligere Nydelse af

reent Vand at virke godt i Forbindelse med en passende

god Diæt, <Ja Erfaringen viser, at Vanddrikning i høi

Grad befordrer Stofomvexlingen og Udskillelsen af unødige

og overflødige Bestanddele gjennera Excretionerne især af

Nyrerne. I samme Hensigt kan ogsaa svage Decocter af

Sassapanlla og andre saakaldte blodrensende Midler med

Nytte bringes i Anvendelse. Af bittre Sager skal jeg

endnu nævne vor gamle Tinctura aperiens med eller uden

Asa foetida som et ganske godt Middel, da det ved sit

Kalisalt tillige har en god Virkning paa Tilbøieligheden

til Sliimafsondring hos lymphatiske Patienter.

Den Uenighed og Usikkerhed, som mellem Lægerne

finder Sted angaaende Tranens Virkemaade, samt om de

af dens Bestanddele, man nærmest,! skal, tillægge dens

Effect, har som bekjendt ledet til flere Forsøg med andre

oleøse Substantser, til hvilke man ogsaa har sat lod i den

Tanke, at et godt Surrogat herved kunde opnaaes. Jeg

kan ingen sikker Mening have herom, men da det, ifølge

de seneste Erfaringer om Tilstedeværelsen af lod som

Beatanddeel, skjønt i yderst ringe Qvantitet, af en Mængde

vegetabilske Substantser, af Luften, af Vandet, kan an-

sces godtgjort, at Samme stadig indfores, i Organismen,

ligger den Tanke nær, at dette virksomme Stof har cn

bestemt Indflydelse paa Ernæringsprocessen, hvad desuden
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'soih Médicament i 'sfiø¥re Doser tilfuldc viser.

Ledet heraf har jeg til Brug for lidt ældre Børn tilsat

lidt lod til den lyse i-ene Tran (5 Draaber lodtinctur til

gviii Tran); som vi nu i Almindelighed bruge, og da jeg

tillige gjerne ønskede at combinere med en længere Tids

Brug af Tran et blodstyrkende Middel, har jeg desuden

tilsat lidt saltsuurt Jern, ' hvoi-af Tranen kun holder en

yderst ubetydelig Qvantit'et. ' Om Jernets Nytte i Skro-

phulose, naar det kan bibringes i en fordøielig Form, har

man længe været enig, og hos lymphatiske blodblege Pa:-

tienter ér dette Stof vistnok paa sin Plads. Den senere

Tids Anskuelser herom, der gaae ud paa at betragte

jern mere som ét Nutritionsmiddel end som et Medika-

ment, 'bi^ 'derfor at give det' i Forbindelse med Maalti-

derne, ér 'i flere Henseender at anbefale Dg den fratiské

Forfatter Quévenne har i siii priisbelønnede Monographie

om .Ternpræparater ogsaa insisteret herpaa. Det af ham

anbefalede Ferrum reductum har jeg ikke anvendt hos

Børn, men oftére hos Voxne med Chocolade og paa anden

Maade, méii jeg vil gjerhfci troe, at det bgsåå i Børneal-

deren er anvendeligt. Den med lod bg Jern blandede

Ti-åti tkges 'ihed Lethed og fordøies gbdt af Børn, og jeg

kan ikkt3 ganske dele en Yttring af Prof. Diiben i hans

Beretning, naar han ogsaa taler misbilligende om disse

for Børn „modbydelige" Midler, hvoraf en efter hans

Mening ofte unyttig' Almeenbehandling bestaaer.

En mcthodisk Anvendelse af lodkalium mod Kjertier

har jeg ikke brugt, derimod oftere i Aflectioner af for-

mcentlig syphilitisk Natur og enkeltviis i tuberkuløs Me-

ningit bg^ Mypertrophia cerebri.

Angaacnde Brugen af udvendige Midler^ i de forskjcl-

ligc Hudsygdomme paa skrophuløs Bund da hylder jeg
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som anført for eii Deel de Gamles Mening om det Be*

tænkelige' i med Hurtighed at bringe dem til at" avindc!

ved reprimerende Midler, da jeg i deres Tilstedeværelse

som chroniske Onder ofte seer icn Nisus' depurandi hos

Organismen,' sbi« Nyretne og 'den .øvrige' Hud ikke kan

fuldføre, hviS' Næringsmidlerne -eré' uhensigtsmæssige og

Aesimilationeil daarlig. Derimod er jeg fuldkommen af

den' Mening, at disse tilvantq Secrétionsflader bør holdes

i høi Grad rene, og at forskjellige omstemmende Midler

med Nytte paa dem kunne anvendes uden mindste Faré

for nogen hurtig Repression af Secretionen. Grønsæbe,

Transæbe, Lapis irtfernalis til Pensling 6.' s. v. virke godt

i chronisk Eczeraa-Impetigo, og saadanne Midler kunne

varieres meget. Én udvendig Behandling, jeg desuden

specielt maa tillade mig at omtale, er den med om^

vexlende og kortvarige Exutorier, som Aflednings- og

Depurationsmidler, hvorved de gamle Udslag ogsaa gnh-

stigen paavirkes og meget lettere tilhele under Brugen af

directe locale Midler. Det er ogsaa en af flere Læger

gjort Erfaring, at' en spontan Suppuration af en Glandel

eller en opstaaet suppurerende Furunkeh ofte bevirker en

velgjørende Derivation, hvorefter gamle Saar i Hovedet

helbredes, Som tidligere have modstaaet local Behandling.

Meningerne om vedvarende Derivantia og navnlig Seta-

ceer ére deelte, og medens Nogle tilskrive dem stoi' Virk-

somhed, ansee Abdre dem næsten skadelige, hvorom, en

Discussion i det medicinske Akademie i Paris i forrige

Aar vidner. Efter min egen Erfaring er jeg ogsaa mindre

vel stemt for perpetuerende Derivation paa et og samme

'Sted, da »Suppurationen bliver tilvant og som saadan

endog ofte vanskelig at undvære og standse, derimod er

jeg en Talsmand for mindre, begrændsede og omskiftende
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Derivationssteder, og saadanne har jeg paa Burnehospi-

talot let opnaaet ved inden i sraaae Been- eller Træringe,

med Hul af rj— 1 Tommes Diameter at anbringe en Charpie-

eller Bomuldsbold med paasmurt Træksalve og det Hele

befæstet ved lidt Heftplaster. Jeg har paa denne Maade
brugt en ,Salve af Tart. stibiat, med Crotonolie T, til 3i

Fedt pg stærkere i flere Tilfælde, men; jeg er langt Bedre

tilfreds med en Træ,ksalve af Sublimat i Forhold af 1

til: 5 Dele Salve, da dette sidste Middel virker hurtigere

Qg ikke sætter saa let Ar. Inden 24 Timer har man en

rund Epiderrais-Blære med en overfladisk Nekrose af det

underliggende Væv, og kan herefter forbinde disse Smaa-

saar med simpelt Cerat, og bestryge' dem med hdt La-

pis inforn., eller lade dem om nogle Dage sætte Skorpe

og derunder tilhele, da det or en Kjendsgjerning, at Exu-

torier hos Bx^rn ofte meget hurtigt udtørre , naar de ikke

forbindes med en Træksalve senere og paa den Maade

gjøres chroniske, i Lighed med spontane invetererede Saar-

flader. Ere Børnene mindre vædskesunde, og er Huden,

omkring et saadant Exutorium meget tilbøielig til impeti-

ginøse og eczematøse Udslag, ville saadanne vise sig, og

alle disse bør mari lade tilhele, inden nye Exutorier bru-

oes, hvis man ikke vil anbringe dem paa lidt ^eniere

Steder; thi i saa Tilfælde vil den depurative Derivation

heller befordre det skete Udslags Hentorren. Efterhaan-

den ville Exutorierne virke mindre livligt, fordi Huden

bliver mindre modtagelig, hvorom man paa en begrændset

Flade let kan overbevise sig. — Jeg har eh Tid forsøgt

Sennepskager og Sennepsolie som Trækmiddel, men jeg

hax fundet, at Hudsvulsten herved bliver større. Cantha-

rldesalve eller Canthandinolic har jeg ikke forsøgt paa

denne Maade, fordi dette Middels Virkning paa Orga-
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nismen kan være uiindie god. Skjønl Sublimat salve kan

gjøres stærkere og hurtigt virke dybere end i nysnævnte

Forhold, troer jeg den angivne ganske hensigtsmæssig, og

neppe vil der paa Grund af den hurtig fremkaldte Hud-

irritation skee nogen Absorption, eller den vil være af

yderlig ringe Betydning, saameget mere som kun ganske

lidt Salve behøves til en Kings Omkreds. Forøvrigt har

jeg i disse Sygdomme intet imod, at én i Sammenligning

med en almindelig anvendt Mercurbehandling yderst ringe

Qvantitet absorberes af Huden, da jeg heller antager

den virksom i Forbindelse med den almene Behandling.

Angaaende en varierende og stadig Derivation paa denne

Maade har jeg også ai udtalt mig i det norske medicinske

Selskab i en Discussion om Syphilisinoculationernes Vir-

kemaade' og senere i en egen Afhandling, til hvilken jeg

skal tillade mig her at henvise (Norsk Magazin for Læ-

gevdsk. XI Bd. 1857. S. 576).

Efter de i det Foregaaende fremsatte almindelige

Bemærkninger skal jeg kortelig omtale enkelte af de i de

3de Aar behandlede localiserede Affectioner.

Ophthalmiier.

Med Hensyn til de forskjellige Organers Abnormiteter

i Børnealderen er neppe nogen Deel mere udsat og hyp-

pigere angreben end Øiets forskjellige Partier, og de fleste

af disse Affectioner, ligefra Barnets første Levedage til

Puberteten, kunne ogsaa henføres under Betændelsernes

Kategorie.

Ophthalmia (Blennorrhoea) neonatorum er

ikke sjelden paa Fødselsstiftelsen, hvorom de af mig af-

givne Beretninger give Oplysning. De paa Børnchospi--

talet forekomne fa.a Tilfælde ere deel s komne directc fra

Byen og dcels overførte fra Fødselsanst alten paa Grund
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af Ondets Varighed over den for Opholdet der bestemte

Tid. Den nu i flere Aar bragte Behandling med jevnlige

liidsprøifiiinger rried ' koldt kogt Vand blandet uied lidt

Laudanum , en lille Knivspids Calomel i Oiet ved Svulst

af ConjunctivaV 'i'epeteret efter Omstændighederne, samt

Øienvand af Lapis infernalis (gr.i-gr.iv til §j Vand), kolde

Fotus, og Derivation ba^ Ørene med Crotonolie føi-er i

de fleste Tilfælde til Maalet uden Skade for .Øiet. - 1 lang-

varige Tilfælde Omskiftning af locale Midler og Pensling

udenpaa Oienlaagene med lodlinctur*). Som Øienvand

er ogsaa forsøgt det af Hairion og Bonnewyn**) anbefa-

lede Tanran gi-.v i Aqu. dest. 3vi Mucilag. 5 i med afvex-

lendé Virkning; ligeledes 01. terebinthinæ og Laudanum i

Øiet, især som Eftercur. IndA^endig digestionsstyrkende

Midler, hvortil jeg nu med Fordeel sætter det fra Eng-

land anbefalede Chinin med god Virkning. Ved Mistanke

om syphilitisk Dyskrasie gives altid ginaaé DoBer af en

Opløsning af Kali hydroiodicum.

Conjunctivitis er, som noksom bekjendf, en særdeles

hyppig Øienaffection paa skrophuløs Bund og meget ofte

forbunden med ny Kardannelse paa Cornea, Vesikler og

smaaeUlcerationer. Der er imidlertid en Særegenhed ved

disse Betændelsers Opkoinst hos Børn, som langtfra med

samme Hyppighed finder Sted hos Voxne, og^ denne be-

staaer i, at et udvendigt Eczem ved sin skarpe Vædske

foraarsager og vedligeholder Betændelsen, som iinder dette

Forhold viser sig med en intens Photophobie, Taareflod

iWed Kløe og Brænd eni' u Pr^f. Diiben har fra Hospitalet

i Stockholm med Rette gjort opmærksom paa dette Caii-

f) Cfr. Dr. Soquet i Gaz. des hopit. 1854.

**) AnnaU's d'oculistique T. 28 og JTeue med.-chir. Z'eit. 'Nr. S,

18 54.
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salforhold, der gjor Aft'ectionen yderst haardnakket, om

just ikke saa farlig for Øiets Form.

Med Conjunctivit er meget almindeligt én Adehé*^

pathia palpebralis forbunden, og disse Blepharitcr med

svulne Palpebralrande høre saavelsom den svulne Over-

læbe og sliiinflydende Næsehuulhed til de inerie udtalte

Phæuoraener i en skrophultjs Organisme. Ved Siden af

den almene Behandling og jevnlige Derivantia i Nakken

bruo-es af os strax locale Midler mod disse Betændelser.

Udvendigt latngs Øielaagene især ved Eczem virker Ung-

vent. hjdrarg. citrinum, frisk tilberedt med Cacaosmør og

Mandelolie og tyndt paasraurt et Par Gange daglig, mfeget

ffodt mod den kløende Irritationstilstand , i Forbindelse

oiéd jevnlig Paastrygning af reen Mandelolie eller Fløde-

smør,' sétifere tøi- jeg som Eesolvens ogsaa anbefale til

udvendig Pensling ved lukkede Øienlaag en extemporeret

Blanding af Tinet, iodii og en Opløsning af Ferrum mu-

i-iaticumj hvilket sidste Middel ogsaa af franske Læger*)

er anvendt mod chroniske Ophthalmier. Mod den ecze-

matøse Conjunctivit og den hermed forbundne Photopho-

bie er flere Gange anvendt det af Prof. Mauthner i' Wien

tilraadte Cpniin ,gr.3 i 3i Mandelolie**), hvoraf en Draaibe

dryppes i; Øjet Morgen og Aften. I)ette Middel er ogsaa

anbefalet af Dr. Abeliii efter Forsøg i Stockholms Bam-

bus***) og synes at fortjene Opmærksomhed. Ombytning

af Midlerve?' forresten, som noksom bekjendt, nødvendig,

og ved haardnakkcde Tilfælde er en flygtig Paastrygning

) Fotøk' i''A'rcHives é'^hérales
,

' u ,•••!"!•• !) i: .;.[
**) latedetfor Olie kan ogsaa med Nytte Glycorid bruges, d;i

dette Stof, naar dot er rcent, er saa mildt, at ingen Irri-

tation herefter opstaaer.

**) Hygiea Nr. 10, 1855.
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af Lapis infernalis i og udenom Øiet af god' Virkning,

hvorhos Irritationen bør formildes ved samtidig Pensling

med fiin Olie.

1 Sammenhæng med disse Blepharoadeniter og Con-

junctiviter har man i den seneste Tid fæstet en særlig

Opmærksomhed ved det chroniske Sliimflod af Næsen

(Næsekatarrh) og med Fordeel for Ølenaffectionen samtidig

béhandlet denne med locale Midler. Prof. Duben har

efter tydske Læger optaget denne Behandling og roser

den meget. Opmuntret herved har jeg ligeledes forsøgt

den og med en Pensel indbragt i Næsen Blandinger af

lod,* svovlsuurt Jern, Opiumstinctur og Lapis infernalis

i Opløsning afvexlende, med tilsyneladende god Virkning,

uden at jeg derfor tør paastaae, at Affectionen i Øiet for

nogen væsenthg Deel afhænger af en chronisk Betændelse

Næsens Sliinihinde.

Keratitis er ingen sjelden Affection af Børns Øine,

da Karudviklingen under en Conjunctivit og Skleroticit

meget let fortsætter sig ind paa Cornea eritén i Form af

enkelte Karstriber med Ulceration og Afsætning mellem

Lamellerne, eller Betændelsen bliver mere udbredt over

hele Cornea og medfører en jevn Fordunkling-: Det er

én af Lægerne i Børnehospitaler ofte gjort Erfaririg, at

en udtalt og chronisk Keratit hører saavel til de betæn-

kelige som yderst haardnakkede Øienbetændelser, og at

den saaré let recidiverer, efterat den er bragt paa en god

Bedrings Vei.

Som et mere selvstændigt Casus af denne Betændelse

skal jeg lidt detailleret omtale dens Phænomener og Gang

hos en°5narig Dreng, født af Forældre af Arbeidsclassen,

der levede i en lav, mørk og fugtig Bolig. Han indkom

paa Hospitalet 7de September 1855, 6 Uger efter Ondets

Beo-yndelse med brændende og stikkende Smerter i det
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ene Øie, Lyssky og Taareflod, senere angrebes det andet

Oie og ved Indkomsten paa Hospitalet saaes Cornea paa

begge Oine fordunklet, af jevn graalighvid Farve med en

gual Plet 1 Centrum paa venstre Øie, hvilken syntes op-

staaet ved et Exsudat i Substantsen. Den hvælvede Form

uf Hornhinderne var ikke forandret, men Overfladen var

mellerne, men omkring Iridfældningen i Sklerotica saaes

en Krands af større og mindre injicerede Vasa. Photo-

nhobie og Lacrymation i hoi Grad. Paa lidt Svulst nær.

1 Næsevinger og Overlæbe og et Par sniaae Kjertel-

hævelser omkring Glandulæ submaxillares var Habitus

ikke videre skroplmløs. Ingen Feber. I Sygdommens

Forløb forbedredes og forværredes Tilstanden flere Gange,

hvorhos ' Betændelsen fra Basis af Cornea ogsaa forplan-

tede sig til Iris. Pupillen paa venstre Øie var en kort

Tid ubevægelig ved fine Filamenter, der dog efterhaanden

bragtes til Bristning ved Inddrypning af en Opløsning al

Atropini sulphurici gr./? til 3ii Vand een til to Gange
daglig. Han laae paa Hospitalet omtrent 1 Aar og ud-

gik fuldkommen helbredet, har senere været frisk, uden

Fordunkling af Hornhinderne og med godt Syn.

Behandlingen var baade almeen og lopal. Pulvis al-

terans (Calomel og Sulphur. aurat. antim. Z gr.^) i nogen

Tid, Decoctum sarsaparillæ, Solut. kali hydroiodici, bitter

Thee, Tran, 01. terebinthinæ, Tinet, ferri muiiat., afvex-

lende til indvendigt Brug; og forskjellige locale Midler i

og om Øinene, s. s. Sublimat, Glycerin alene og med Co-
niin og lod, Opiunistinctur, Zinkvand, Calomel, Alun
o. fl., foraden Derivantia i Nakken, L^ngv. neapol. med
Extr. opii om Øiet og kolde Omslag paa samme under de

periodiske Forværrelser, naar ingen locale Midler taaltes.

1 ri ti s med Plypopion er kun i et Par Tilfælde kom-

men under Behandling, men ikke isoleret. Foruden den

for de complicerede Betændelser passende Behandling, der

i det Hele ovenfor er omtalt, have vi i Atropinens locale

Anvendelse nogle Gange daglig ogsaa søgt en Indvirk- ,

ning paa de trophiske Forholde og ikke alene tilsigtet en

Udvidelse af Pupillen til Forebyggelse af Filamenters

Dannelse. Tilfældene ere helbredede.

ligesom Karudvikling i La-
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ArthiiokaceT

uden og med Caries ere forekomne i Fod, Knæ, Hofte,

Haand, Albue og Rygrad. I et' énkelt Tilfælde vare flere

Lede angrebne med Caries og Svulst ,,af P^riosteum og

Epiphyserne ,—''^jl Dyscragia cariosa. Hos et Par Andre

suppurerede Albuen og Haanden rigeligt og Betændelsen

af Epiphyser,, Been og Periosteum var saa smertelig og

^^tærkj.at det saae ud til, at Patienterne skulde ligge un-

oder formedelst
i
,^t/:indtrædende Infectionsfeber. Vedhol-

dende Brug af Chinin med god, 'méiii let Diæt (Melk,

Æggeblomme, Viin) samt locale resolverende Omslag med

iblandet Kulpulver mod den ondartede Suppuration fulgtes

af et gunstigt Udfald. Opdrivningen af Been og Been-

hinde bliver efterhaanden ehronisk, usmertelig og taber

sig under én 'passende Almeenbehandling (Tran med Jern,

lod og bittre Midler) i Forbindelse raed sund Føde efter

længere Tids Forløb, selv under Former, dér hos iFoxne

vilde kræve Amputation. Paa Grund a^ den lange Tid

flere af disse Affectioner medtage, maa det f^r, den Cqm-

mune, der indlægger de fleste Patienter af denne Art,

jj<rære raagtpaaliggende . afc ^sørge for et Locale , i hvilke de

Ireconvalescerende Børn kunne under Lægeopsyn physisk

godt pleies, thi uden dette vil en heldig begyndt Behand-

ling ikke føre til Maalet. Dette gjældcr især om Affec-

tioner af Rygraden med paafølgende jpcviationer, og Fat-

tigvæsenets Bestyrelse er, som anført, ogsaa af mig herpaa

gjort opmærksom ved enkelte Børns Udskrivelse af Hos-

pitalet.

Kyphose med og uden paatagelig Emollition af

Rygraden og Costæ er den De^viationsproces, der foi'trins-

viis har viist sig saavel hos de Børn, der ere, opstil-

lede som lidende af Spondylarthrokace som hos Andre,
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-hvor Sygdom af anden Natur hai- bragt dem paa Hos-

pitalet, !'
:

1

Et Tilfælde endte dodeligt efter blot 12 Dages Op-
liold i Hospitalet. Patienten, en 4aarig Dreng havde været

sygelig fra 1^ Aars Alderen og klaget over Mathed og

besværlig Bevægelse. Et Aar senere begyndte Rygi-aden

at rage frem, hvilket efterhaanden tiltog i_ den Grad, ^t

ved Tndkomsten var Rygstøtten vinkelformig bøiet ud fra

'9de Vertebra dorsi ned til 3die—4de Vertebra lurab., saa-

Jedes at 12te Vertebra dorsi dannede Toppunktet. Bevægel-

serne tabte sig efterhaanden og et Par Uger før Indlæggelsen

havde han efter Beskrivelsen havt et Anfald af Bevidst-

løshed med paafolgende Lamhed af Muskulaturen paa

Ansigtets venstre Side, hvilken igjen begyndte
_
at tabe

sig, da et eclamptisk Anfald med Trækninger i venstre

Side indfandt sig, hvorefter Patienten førtes til Hospitalet.

Han kom. under Opholdet til fuld Bevidsthed, men var

soranulent og taus, klagede undertiden over Smerter i

Hovedet, men uden Ski-ig eller Uroe. Pulsen varierede

ira 88 til lOU. Til Trods for gjentagende Supei-fusioner

vpied koldt Vand og stærk Afledning saavel . directe paa

"Hovedet som paa Extremiteterne, en enkelt Dosis Calo-

mel med Jalap, Mosehus o. s. v., indfandt sig heftige epilep-

tiske Anfald, og Død under Sopor. Obductionen blev negtet.

Mange) paa en passende Behandling i Begyndelsen

har vistnok i dette Tilfælde fremført en conibineret Til-

stand af Spinitis med Meningit og maaskee Myelit samt

heraf følgende Exsudation eller Emollition.

I et andet Tilfælde af Kyphose med' Paraplegie og

formeentlig Suppuration i Benene indtraadte en Infections-

tilstand, som helbrededes. Bouvier
.
i Vavis har ogsaa ob-

serveret Resorption og Helbredelse ved Abscesser ifalgc

Caries i Vertebræ og fraraader at aabne dem. (L'Union

méd. Nr. 144, 18515.)

Coxarthrokace (Coxalgia spontanea infantum)

er (\n af Børnealderens stoi-e Onder, hvilket man med

mere eller mindre Grund ligeledes har sat paa et skro-
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phuløst. Fundament. Den snigende Maade, hvorpaa Syg-

dommen opstaaer, er vel Aarsag i, at mange Børn blive

vanføi-e paa Grund af Anchylose og en paafølgende atro-

phisk Tilstand i Benet. Det bør derfor være en Reo-el

for Lægen, naar et Barn begynder at ømme sig eller halte

under Gangen, eller klager over Smerte i Hofte og Knæ,

strax at undersøge, om der virkelig er en inflammatorisk

Tilstand i det indre Hofteled (Ligamentum teres), hvilket

ret godt aabenbarer sig ved Smerten af at anbringe smaae

Stød paa Fod, Knæ eller Hofte; thi Bevægelse af Benet

alene er vildledende og den relative Korthed ligesaa, da

den ofte mangler og altid tilhører en Opdragning af Bæk-

kenet. Er Diagnosen sikker 02; Hinkningen ikke en over-

gaaende neuralgisk Reflexafiection, hvilket hos Børn hæn-

der, vil det være nødvendigt strax at tye til locale Midler,

iblandt hvilke Igler og Cauterier altid have spillet déh

største Rolle. Jeg vil gjerne med flere nyere Børnelaj-

ger i Begyndelsen anbefale kold Douche nogle Gange

daglig, og dernæst som et localt Middel, der i Længden

kan bruges, Paastrygning af en Blanding af Tinet, iodii

og Solut. ferri muriat,, hvoraf jeg saavel i denne, som i

andre chr^niske Arthrokacer har seet en god Virkning.

Ved tidhg Behandling kan Curen gaae let. Paa en lille

Patient, der var i høi Grad angreben ved Lidkomsten og

endnu hgger paa Hospitalet, har jeg med Fordeel anvendt

de gjentagne smaae Exutorier ved Sublimatsalve. Naar

Betændelsen taber sig, vil det -beroe paa Concretionerne

indvendig i Ledet, hvorvidt Bevægelsen bliver ganske frie.

En Prøve under en Chloroformruus vil være den paali-

deligste, naar Patienten ikke vil uden Klage tillade, at

Benet rettes.
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Meningitis tuberculosa (granulosa).

Med denne Benævnelse har man i den senere Tid

betegnet den fra saamange Beskrivelser vel bekjendte

Sygdorasform „Hydrocephalus acutus" til For?kjel fra djen

saakaldte simple Meningit eller Encephalit, der ikke

hviler paa nogen særegen Diathese eller, som anatomisk

.Element, er forbunden med samtidig Udvikling af granu-

løse (miliær-tuberknløse) Legemer i Hjernehinderne. Dia-

gnosen af denne Sygdom har til alle Tider været en meget

omhandlet Gjenstand, fordi Sygdommen alene i dens første

Begyndelse har været anseet for helbredebg; men da Phæ-

nomenerues store Foranderlighed og remitterende eller

endog intermitterende Chai-akteer under et imdertiden

langvarigt Prodromalstadium lettelig maatte hos Barnet

give Anledning til Uvished og Forvexli^lg, er det let for-

klarligt, at Sygdommen i sin Oprindelse ofte er bleven

'behandlet paa en anden Maade, end rimeligviis Tilfældet

vilde været under en sikkrere Diagnose. Hvor Ondet

optræder mere pludseligt hos tilsyneladende sunde Bøi-n,

er Erkjendelsen af det tuberkuløse Element vistnok ofte

.umulig, men Phænomenerne fra Hovedets Side ville dog

i Regelen være paatagelige, forsaavidt ikke en Betændelse

i andre Organer, navulig Brystets, der ofte i Begyndelsen

ere forbundne med Hjernesymptomer ifølge den samtidige

Febertilstand, maatte gjøre Diagnosen af en Hjernesyg-
'

dom som primær Åffection tvivlsom. Enkelte af de, som

mere pathognomiske, angivne Tegn, s. s. Brækning, træg

Afføring, Skrig, Refraction af Hovedet o. fl. kunne ogsaa

mangle eller være lidet prominente. Navnlig kan det

hænde, at Diarrhoe gaaer forud i den tuberkuløse Me-
ningit, medens Obstruction af Alvus er mere constant i

den simple Meningit, hvorpaa jeg har havt flere Excmpler,

4
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iblandt hvilke jeg kan henvise til nogle ret mærkelige

Tilfælde, der af mig ere publicerede i Iste Hefte 1847 af

Norsk Magazin for Lægevidenskaben og hvor Obductio-

nen klart' viste Sygdommens Natur. Naar man med Hensyn

til Sygdommens Helbredelighed har afgivet den Dom, at

den ikke er helbredet, hvor Diagnosen er sikker, er dette

maaskee altfor sandt, forsaavidt den, efterat have naaet

cn fuld Udvikling, næsten bestandig ender dødeligt, men

besynderligt maa det synes, at dette nærmest skulde være

begrundet i den locale Afsætning af saa smaae Legemer,

som de, hvorom her er Tale, og dette saamegct mere,

som de ofte findes i Hjernehinderne i saa yderst ringe

Mængde, at ikke deres Tilstedeværelse som local Com-

plication kan forklare Prognosens Daarlighed i Sammen-

ligning med den langt gunstigei'e, som kan stilles, om

Meninoiten ikke er tuberkuløs. Hovedsagen er vel saa-

ledes Diathesen, hvis Aabenbarelse gjerne viser sig sam-

tldifft i andre Organer, og Betændelsen, Udsvedningen

eller, om saadan ikke findes, EmoUitionen af Hjerne-

massen ere localiserede Udtryk af en med Betændelse

forbunden pervers Nutritionsproces. Anskuet paa denne

Maade vil det ogsaa være fuldkommen berettiget, at man

ved Siden af en moderat Antiphlogose, indleder en Be-

handling, der særligt har Opholdeisen af de vitale og organiske

Livsprocesser for Øie, for at ikke den irritable og lidet ener-

giske Barneorgånisme skal svækkes udover Grændserne

for en til Opholdelse og Cur nødvendig Ernæringsevne,

en Anskuelse, som ogsaa for andre acute Sygdomme har

gjort sig mere gjældende i den senere Tid, end forhen var

Tilfældet. Af de Børnesygdomme, med hvilke Forvexling

i Prodromstadiet af Hydrocephalus acutus har været an-

geet meget vanskelig at undgaae, er den saakaldte Or-
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mefeber særskilt opstillet af ældre Forfattere med An-

givelse af flere • i fine Nuancer gaaende distinctive Tegn.

Dr. Golis fandt det endog nødvendigt for at undgaae

Vildfarelse, at Lægen bar hos sig en parallel Foi'tegnclsc

over de begge Sygdomme tilhørende Phænomener. Uden

at turde beriegte, hvad flere Læger gjøre, at Helminthiasis

i Barnealderen kan frembringe Symptomer af en acut

febrilsk Charakteer, der vistnok kunne komme til- at ligne

de første vage Tegn' til en Meningitis tuberculosa, er jeg

dog af den Mening, at man har overdrevet Betydningen

af Orm, hvoraf saamange Børn lide uden videre Ulempe

af acut Natur, og for det Visse troer jeg ikke, at den

charakteristiske variable febrilske Tilstand med dens led-

sagende Phænomener fra Hovedets og Innervationens Side

egentlig tilhører Orm, skjønt det maaskee kan være saa,

at Orm kunne complicere og tildeels cachere Sympto-

merne. Ogsaa er »det min Tanke, at en begyndende

Iljerneaffectlon ikke sjeklen e^i bekjæmpet ved Anvendelse

af flere af de saakaklte Ormemidler, især naar de virke

afledende og til . samme Tid styrkende paa Organismen.

Det er heller ikke vanskeligt at have et dobbelt Hensyn

under Therapien af disse Sygdomme i Begyndelsen, og

naar til Ex. Chinin i den seneste Tid anbefales som et

fortrinligt Ormemiddel, er det let at enes om dets Anven-

delse, da det efter mangfoldig Erfaring nedstemmer Kar-

virksomheden, medens det styrker Vitaliteten. Det samme
gjælder ogsaa andre Onnesager, der kunde virke afforende

og roborerende paa Tarmkanalens Sliimhinde. Mercur i

enkelte Doser opfylder ligeledes et dobbelt Med.

Af den tuberkulose Meningit ere 3 Tilfælde fore-

komme paa Børnehospitalet i Løbet af de 3 Aar, denne

Beretning nærmest omfatter. Da de tvende^ første Pati-

4t
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enter med Hensyn til Sygdommens Begyndelse og Gang

vare meget forskjellige og af Interesse i flere Henseender,

skal jeg kortelig gjengive Journalerne:

Caroline J., 3^ Aar gi., uægte Barn, født af sunde

Forældre indkom 22de Februar IboG paa Hospitalet, fulgt

af Moderen, hos hvem Barnet altid har været, først paa

Landet og senere i Byen, For 5 Uger siden begyndte

hun at sygne under Feberphænomener og har senere været

i variabelt Lune, uroligt om Natten, stedse klagende over

Smerte i Panden, Tørst, Appetitmangel, træg Afiøring

uden Udspænding af Underlivet, Ulyst til at gaae ellei-

staae, hvormed forbandt sig en stadig Afmagring. Et Par

Dage føl- Indkomsten begyndte en krampagtig Tilstand

med stive fortrukne Øine og Trælcninger om Munden og

korte Skrig uden Tab af Bevidsthed at indfinde sig med
lange Mellemrum. Disse Anfald fulgtes ikke af Sopor,

men Matheden mærkedes stærkere og Barnet vilde be-

standig bære Hovedet mod Moderens Bryst. Desuden

klagede hun i de senere Dage over Smerter i Nakken,

uden at nogen Ømhed ved Tryk var paaviselig. Barnet

saae ved Indtagelsen blegt ud, Pupillerne ikke contrahe-

rede og nogenlunde bévægelige, Tungen var rød og plet-

viis belagt. Magerheden betydelig. Puls 120. I Syg-

dommens Forløb under den første Maaned syntes Til-

standen at forværres, idet hun enten laae med stivt Blik,

næsten ubevægelig Pupille og stærk tilbagetrukket Hoved,

gribende automatisk til Ansigtet, i hvilket smaae kramp-

agtige Bevægelser vare mærkelige, eller ogsaa var uroligt,

især om Natten, med gjentagende Skrig. Brækning var

hyppig og uvilkaarlig Afgang af Urinen af og td tdstede.

Pulsen varierede mellem 130 Qg 116 Slag i Minutet,

indtil den' i Reconvalescentsen gik ned til 96 og 80, deele

i vaagen, deels i sovende Tilstand. Under Søvnen blev

den irregulær med ulige Mellemrum, medens den under

Sygdommens Heftighed ikke viste denne Egenskab.

Behandlingen bestod i diætetisk Henseende af kogt

Melk med Piissuppe daglig, et Par pidskcde Æggeblom-

mer med Sukker og lidtViin, tynd Kaivckjod suppe, samt

senere lidt Viin med Vand, hvilke Næringsmidler bødes i

smaae Portioner saa ofte som Barnet vilde modtag;e dem.

Den medicinske Behan.Uing bestod deels i Anvendelse af

locale omstemmende og antiphlogistiske Midler, s. s. kolde

Superfusioner, anvendte med lange Mellemrum nogle bange
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dagligt og forsigtigt, indtil Hovedet blev koldt, hvilke paa

Gruiid af Barnets Modvillie senere ombyttedes med Is-

blære, brugt ^

—

} Time af Gangen med flere Tlmei-s Mel-

lemrum; Indgnidning paa Hovedet med en Salve af Kali

hydroiodici (3i-§i), 3 Gange daglig, og sinapiserede hede

Vandomslag om Benene flere Gange daglig, (Igler an-

vendtes ikke); deels i indvendige, resolverende, roborerende

og beroligende Midler, iblandt hvilke jeg cursorisk skal

nævne: en enkelt Dosis Calomel med Jalap gr.iii;.

Chinin gr.i hver 3die til 4de Time i Begyndelsen, Mos-
ehus, Cynoglospulver gr.i, hvortil under Uroen ogsaa sattes

om Aftenen Morphin i Opløsning i Dosis af -gVr

Gran, senere nogle Jerndraaber (Ferrum muriat.). Tran,

Bremsers Ormesaft, og sroaae Lavementer til at beholde af

Hb. absynthil med Asa foetida; nogen Afgang af Orm
paafulgte. Efter en Maaneds Behandling begyndte hun
at bedres, Brækningerne bleve borte, den omvexlendeapa-
thiske og urolige Tilstånd gik under nogen Afvexling

over til en mere rolig Søvn og en tydeUgere intelligent

og derhos mildere Sindsstemning, Appetitten blev bedre,

Tungen reen og efter en Convalescents af nogle Uger
udgik hun fuldkommen rask og ved godt Huld den 3die

Mai, eller 3 Maaneder efter Indtagelsen.

Angaaende Diagnosen af dette Tilfælde synes mig

ikke, at der kan være nogen begrundet Tvivl, hvorvel de

særegne smaae krampagtige Anfald uden Tab af Bevidst-

hed kunde tyde hen paa en begyndende Hypertrophia

cerebri; men herfor taler dog hverken den foregaaende

Tilstand, eller Udviklingen af det næsten 4aarige Barns

Organisme med normal Form af Hovedet og til vanlig

Tid lukkede Fontaneller, ligesom den hurtige Afmagring

ogsaa nærmest tilhører Tuberkulosen. Om Ormesygdom

eller typhoid Feber kan der endnu mindre vsere Tale,

navnlig manglede de sædvanlige Tegn paa den sidste

Sygdom, forsaavidt de aabenbare sig gjennem Blodblan-

dingcns Effect paa Hjernen og Localisationcn til Under-

livet (Tarme og Milt o. s. v.) Derimod er det af Ho-

vedets toniske Retraction og den mellemløbende kramp-
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agtige Tilstand meget rimeligt, at Betændelsen i dette"

Tilfælde har naaet' ned til Basis cerebri og til Medulla

spinalis, da en Meningitis spinalis fortrinsviis skal ledsages

af Stivhed i Musklerne og Convulsioner *).

Vedkommende Behandlingen har jeg lidet at tilfoie,

da det af Sygehistorien fremgaaer, at jeg lægger en væ-

senthg Betydning i Bekjæmpelsen af det dyskrasiske Ele-

ment ved Siden af en moderat Antiphlogose, hvortil jeg

ogsaa regner Anvendelsen af sedcrende Midler. Narco-

tica ere ogsaa af flere Børnelæger i deri senere Tid vur-

derede .h/^it efter Blodudtømmelser**), fordi,;,de-, bevirke

Roe og, som det synes, tillige indvirke paa Capillærcir-

culationen som et Eesolvens; åt . Dosis bør — især i Be-

gyndelsen — være liden
,

og vel afpasset efter Alderen,

er en Selvfølge. Jeg foretrækker Morphin, hvor jeg vil

være sikker paa Dosis, da Opium er saa forskjelligt i

Styrke, men Andre bruge uden Betænkning Dovers Pulver.

Under Brugen af koldt Vand eller Is paa Hovedet hos

Børn, som jeg ogsaa ofte har brugt i privat Praxis, hvor

jeg frygtede secundære Congestioner, følger jeg stadig en

Regel, som jeg for mange Aar siden har lært og funden

god, nemlig aldrig at bruge Omslad; vedholdende i flere

Timer, for ikke derved formeget at deprimere Vitaliteten,

som for Barnet er af saa stor Vigtighed. Efter en jevn-

lig Omskiften i Løbet af ^— 1 Time gives derfor flere

Timers Mellemrum.

En lille Bemærkning har jeg at gjøi-e med Hensyn

til Pulsen i Barnealderen, som jeg ikke erindrer at have

*) Cfr. Kuckemiiarks-Krankheitcn af Dr. Bierbaum i Jour-

nal ffir Kinderkr. Nr. 5 og 6, 185G).

**) I Mediciu. Zeit. Ruslands anbefaler Dr. Krultge Opium hos

Børn ogsaa i Meningit (Neue raed.-cliir. Zeit., 10 Juni 1854.)
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seet hos Forfattere og det er, at Pulsen hos sovende og

sunde Børn meget ofte er af irregulær Rhythnius, medens

den bliver regelmæssig i vaagen Tilstand, saavelsom i

Sovne, hvis der er nogen Incitation tilstede. Denne Iagt-

tagelse har jeg gjort saa hyppig baade paa egne og Andres

Børn, at jeg hos et friskt Barn anseer den som et nor-

malt Phænomen tilhørende Barnets særegne uregelmæssige

Innervation, iiaar Hjernenerverne ikke ere i stadig Virk-?

somhed som en regulerende Kraft. - I vaagen Tilstand

faaer dette Phænomen en heel anden Betydning.

Det andet Tilfælde af „tuberkuløs Meningit" var af

en ganske anden Gang og vil være af Interesse for den

praktiske Læge:

Otto W., 11 Maaneder gammel, indkom paa Hospi-

talet 28cle Juli 1855 fulgt af sin Moder for at behandlcs-

for medfødt Varus paa begge Fødder. Han havde i

samme Foraar lidt af Kighoste, der endnu i ringe Grad
vedvarede, men iøvri^t var han rask og af temmelig godt

Udseende med udviklet rhachitisk Hoveddannelse og af

oprakt Intelligents for sin Alder. Orthopædisk Behandling

med Bandage af Pap og Vat anvendtes,, og med Undta-
gelse af Hdt Diarrhoe og Brækning under Frembrud af

nogle Tænder befandt han sig i det Hele vel, indtil i

Midten af November, da han igjen fik Brækning og Di-

arrhoe med Uroe og Vitintenhed under samtidige Tegn
til et nyt Tandudbrud. Puls 80, regelmæssig. Den 18cle

November henfaldt han uden andre PhænoiTiener i en dø-
sig Tilstand og var aldeles udeeltagende for Tiltale og
Kjærtegn endog af Moderen, derimod yttrede han nogen
Uroc, naar man trykkede de svulne Steder af Gingiva,

som formeentlig svarede til de kommende Tænder. Denne
følesløse Tilstand vedvarede i de paafølgende Dage paa
flen særegne Maade, at han laae stille med stive og' aabne
* )ine utlen Trækninger eller mærkelig Indvirkning af Lyset
paa Pupillerne, der vare udvidede. Pulsen var i de første

Dage 80 og uregelmæssig med ulige Intervaller, senere
blev den hurtigere, 120. Ansigtsudtrykket var roligt og
l)lcgt mod cn flygtig intercurrent Rødnie. Tilsidst indfandt
sig Strabismus, smaae Rykninger i Armene med stadigt



56

indadbøiedc Fingre, iøvrigt den samme stirrende rolige

Tilstand og den 25de November d«de han stille.

Behandlingen bestod i en Dosis Calomel med Jalap,

som virkede svagt; Træksalve (Tart. emet. 9i, Kali hy-
droiod. 5i, Axung. 3vi), og Isblære paa Hovedet, sinapi-

serede Fodbade og indvendigt desuden Chinin med Hdt
Morphin, saavidt han vilde modtage og svælge, hvad man
indførte i Munden.

Ved Obductionen fandtes Hjernen comprimei'et med
fladtrykte Gyri og Ventriklerne udspændte af en meget
betydelig Mængde klart Serum. Hjernehinderne vare nor-

male med Hensyn -til Tykkelse, ubetydelig Karinjection.

Paa deres øverste Flade kunde insren tuberkuløse Granu-
lationer opdages, men paa Basis saaes mellem Arachnoi-

dea og Pia mater en Deel spredte miliære Tuberkler af

graaagtig- Farve og temmelig haard Consistents. Disse

Granulationer vare meest udviklede om Nervernes Rødder
og Blodkarrene, og ellers spredte over en større Flade.

De øvrige Caviteter tillodes det ikke at aabne.

Dette Tilfælde horer nærmest til det Slags Hydro-

cephalus, som godt kan passe under den tidligere Benæv-

nelse „Apoplexia serosa," og dog var her ogsaa ,et Grund-

onde tilstede, som nu visselig med Kctte ansees for at

staae i en bestemt causal Forbindelse med Udsvedningen,

skjønt den anatomiske locale Abnormitet (Granulationerne)

er ubetydelig i Forhold til dens formeentlig dødelige Vii'k-

ning. Uden en meget nøiagtig Undersøgelse ville ogsaa de

smaae Tuberkler let undgaae Opmærksomheden og saa-

ledes var det næsten gaaet os i dette Tilfælde, da det

store Partie af Hjernehinderne, som bedækkede Hjernen

opad og til Siderne var ganske frit for Afsætning endog

ved gjennemfaldende Lys.

Foruden disse tvende Tilfælde have vi paxi Borne-

hospitalet behandlet et 3die udtalt Casus af en tuberkuløs

Meningit, der ogsaa godt kunde lignes ved en Ormefeber

efter cn ældre Anskuelse, men som for -mig ikke lod det

tvivlsomt, at Hjernen var den afficerede Deel. Det hel-
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brededes under en lignende Behandling af den, der er

omtalt ved det første Tilfælde.

Atrophie (Kakotrophie, Dystrophie).

Under disse temmelig ubestemte Benævnelser see vi

i Sygdomstabeller Ira Børnehospitalerne Tilstande opstil-

lede, om hvis tuberkuløse eller skrophuløse Natur ' der vel

kan være Mistanke, men om hvis localiserede Beskaffenhed

man ikke kan komme til en noiagtig Kundskab. Hoved-

phænomenet er, at Organismen vantrives, og Behandlingen

maa saaledes søge at støtte Ernæringen paa enhver hen-

sigtsmæssig Maade. Foruden den diætetiske Behandling

har man i den senere Tid bragt i Anvendelse nogle

Midler, som jeg skal nævne, da vi ogsaa leilighedsviis

have forsøgt nogle af dem:

Det af Prof. Matithner i Wien anbefalede „Extractum

sangvinis bovini" har jeg ladet flere Børn bruge nogle

Gange daglig, uden at jeg af mine Forsøg drister mig

til om samme at udtale nogen Dom. Saameget kan man

altid slutte sig til, at nogle af Blodets nænnere Bestand-

dele maaskee lettere erstattes paa denne Maade end ved

aridte ihindre let fordøielige Medicamenter af det Slags,

der nærmest henhøre under Kategorien af nutrimentiv

Medication.

I den seneste Tid har Dr, Corvisart i Paris*) anbe-

falet et Digestionsmiddel , som han har benævnt „Poudre,

nutrimentive" (Pepsine acidifiée). Det er et Præpa-

rat af Dyrmavens indvendige Hinde, hvoraf kan l)c-

i-edes flere Slags, af hvilke et enkelt er tilsat Strychnin

*) Bullct. gén. de thdrapeutiquc, Oct. 1854, og Encyclograpbic
des Sciences iftédic, Dec. 1854.
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paa Grund af dette Medicaments i-oborerqade Virkning for

Maven og Fordøielsesprocessen. Da dette Præparat er

bleven rost af gode Autoriteter, havde jeg Lyst til at for-

søge dets Virkning, men ønskede helst at benytte et i

Paris tilberedt Præparat, hvilket jeg endnu ikke har havt

Anledning til. Som Surrogat har jeg derfor i et Tilfælde

af en tilsyneladend,e reen Atrophie hos et ældre Pigebarn,

hvor Appetiten var god, og Afføringen heller ikke ure-

gelmæssig, men formeentlig Alimenteme ikke bleve be-

hørigt bearbeidede, givet en Blanding af fortyndet Salt-

syre med lidt Strychnin (gr.^*^) strax foran Maaltiderne

og desuden nogle Doser af Aqva amygdalarum amar.

(10—30 Draaber) daglig, for at imødegaae en tilstedevæ-

rende Sensibilitet, istedetfor Morphin som Corvisart hertil

bruger. Virkningen syntes i Virkeligheden at være god

og Barnet vandt i Huld og Sundhed.

Det af Dr. Taylor*) i London roste Protein, gr.ii til

gr.v i Sukkervand, og et andet Præparat det afDr. Mouries**)

i Paris indførte „Proteinephosphato-calcique," som især

skal være godt til at støtte Alimentationen, hvor Been-

systemet lider, og gives i Form af smaae Gryn til Sui)pe,

har jeg ikke kunnet forsøge, da saadanne Sager maatte

bestilles fra Udlandet.

Blandt Affectioner af more acut Natur,
.
der ikke

kunne betragtes som Ernæringssygdomme i almindelig

pathologisk Forstand, skal jeg i det Fidgcnde omtale en-

kelte af de paa Hospitalet indkomne Tilfælde.

*) Lancet. Hygiea Nr. 2, 1855.

*) L'Union médic. Nr. 9 3, 1854.



Pneumonie, Pleuropheumonie, Bronchitis.

Af de Bidrag til en klarere Anskuelse af de abnorme

Forandringer i -Legemet, som den anatomiske Underso-

gelae, sat i Forbindelse med Phænomenerne i Sygdom-

menes Forløb, har givet os, har Lungernes og Bronchial-

træets Nosologie ikke mindst profiteret. Læren om en

Bronchialbetændelse, ,der successive forplanter sig nedad

til de finere Grene og kan ende med en capillær og ve-

siculær Betændelse (Pneumonia catarrhalis, Bronchitis ca-

pillaris & vesicularis) har især for Barnelungen en for-

holdsviis stor Betydning, fordi den paa Grund af Rørenes

og Blærernes mindre Volum og. finere Structur meget

lettere fremfører en Obstruction, der ikke lader sig over-

vinde ved de derved foranledigede Hosteparoxysmer, og

fordi Hæmatosen samt Vitaliteten hurtigere lide og ligge

under end i den voxne Organisme. En Inflammation,

der opstaaer paa denne Maade, viser ogsaa en anden

Række af anatomiske Forandringer efter Døden, end den

intercellulære (substantielle) Pneumonie, med hvilken og-

paa Pleurit i større eller mindre Udstrækning ofte for-

binder sig. Exsudationen gaaer nemlig i den bronchi-

tiske eller katarrhalske Pneumonie fra den indvendige

Celleflade udad og danner i sin Begrændsning til Vævet

i en enkelt Lobulus den saakaldte lobulære Form, me-

dens den Betændelse, der strax angriber det intercellulære

Væv og medfører Exstidat i samme, comprimerer Cellerne

og forplanter sig ind i samme og Bronchiernes ,fine Rør,

idet den antager en støiTe Udbredning udover en hecl

Lungelap og derfor, i Lighed med den hos den mere ud-

viklede Organisme hyppigen forekommende Form, med
Rette benævnes som lobær Pneumonie. At meget o^te

den lobærc Pneumonie er forbunden med en Inflammation



60

af Pleura er en nu vel kjendt Sag, og Exsudationen kan,

om den ligger udenom Pleura, forlede til at antage en

Hepatisation i hoiere Grad, end der virkelig er tilstede,

om man ikke noie constaterer Luftens Indtrængning i de

finere Eør ved et forstærket Aandedræt. Forovrigt finder

en exsudativ Pleuritis med forholdsviis i-inge Affection

af det tilgrændsende Lungevæv ikke sjelden Sted hos

Børn og er i den senere Tid oftere behandlet med Para-

'centhese af Brystkassen. — Med Hensyn til Hyppigheden

af begge Former i Barnealderen, synes det utvivlsomt, at

Trousseau og andre Forfattere have Ret, naar de fortrins-

viis henføre den katarrhale Pneumonie til den tidligere

Barnealder. Først efter 3—5 Aars Alderen bliver den

lobære "Form fremtrædende, og hyppigere i Forhold som

Barnet nærmer sig Puberteten. I dette Tidsskrifts b'te

Bind, S. 253 o. fl. har jeg givet et kortfattet Uddrag af

disse Affectioners Phænomener og relative Betydning, til

hvilket jeg skal tillade mig at henvise. — Angaaende Be-

handlingen vil det for enhver Læge, der har fulgt Udvik-

lingen af denne Green af Pathologien være vel bekjendt,

at man nu i det Hele mere og mere, har forladt den di-

recte antiphldgistiske Methode, og at man især for . Bårne--

alderen har givet Hensynet til Vitaliteten en stor Vægt,

Imidlertid anbefales dog endnu Blodladninger i den lo-

bære Form af Pneumonien af flere Læger, medens nok

næsten Alle ere enige i at anbefale ^tor Forsigtighed med

dette Middel i den bronchitiske. Enkelte Børnelæger

banlyse endog de fleste af vore kj endte antiphlogistiske

Midler i enhver Pneumonie. Saaledes siger Luzinsky*),

at han nærmest holder sig til Nitrum, Aqva laurocerasi

*) Wiener-Wochenschr. p. a. St. S. 8å.
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og Opium, og aldrig anvender Aareladning, Igler, Kopper

eller Fluer som unødige og ofte skadelige hos Børn. Selv

har jeg i en længere Aarrække næsten ganske forladt den

directe Antiphlogose , hvorimod jeg søger Hjælpen i lette

Emetica — især i den bronchitiske Pneumonie, — og

antispasmodisk-narkofiske Medicamenter indvendigt i For-

bindelse med lette roborerende Midler og en let nærende

Diæt, Aqva amygdalarum, Morphin, Hyoscjamus, Opium

(Cynoglospillemasse), Mosehus og Chinin i forskjellige

Former med og uden Ipecacuanha indvendigt; og udven-

digt Vand- og Olieomslag rundt Brystet, sarat til Deriva-

tion flere Gange daglig repeterede varme Fodbad eller si-

napiserede Vandomslag om Benene. Om uodvendigt kan

ogsaa lidt Æther indvendigt bruges ved svag Vitalitet,

ligesom Terpenthinolie blandet med anden Olie udvendigt

som Omslag for og bag Brystet virker meget ^odt, naar

den forste Heftighed af Sygdommen er brudt. Chloro-

formindaanding i gjentagne Dosg^- med Mellemrum er

vanskelig at anvende hos Børn, da de ikke selv kunne

forstaae Virkningen og saaledes heller ikke selv give Læ-
gen nogen paalidelig Veiledning. Iblandt de Midler, der

virke godt i Bronchitis, vil jeg heller ikke undlade at

nævne Kaffeinfus theskeeviis eller spiseskeeviis, da dette

Middel tillavet med lidt Sukker og Fløde virker baade

sederende, demulcerende og lidt inciterende.

Emphysema pulmonum & Apneumatosis.

Af denne combinerede Aftection, der ganske ofte er

en Følge af den bronchitiske Pneumonie, og hvorpaa vi

ogsaa paa vort Hospital have seet Tilfælde af acut Art,

skal jeg tillade mig at anføre et Casus af chronisk Natur,
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da Diagnosen under denne Form er vanskeligere og ofte

tvivlsom.

Tilfældet angaaer et Pigebarn, 20 Maaneder gammelt,
som indlagdes paa Hospitalet i April 1856. Da Barnet
var 3 Maaneder gammelt fik det Kighoste, som behand-
ledes af en Læge med en Hostesaft. Da Barnet under
Moderens Pleie ikke vilde trives, udsattes det først her i

Byen og senere sendtes det paa Landet, hvor det nu
havde opholdt sig omtrent i 6 Maaneder. Allerede før

den Tid led Barnet efter Moderens Sigende af tungt

Aandedræt og Ho^te af og til, samt Brækning. I de se-

neste Uger blev Hosten hyppigere, Aandedrættet besvær-

ligere. Natten søvnløs og Appetiten mindre, hvorfor Bar-

net sendtes herind. Ved Indkomsten var Respirationen

kort, men ei synderlig besværhg, idet et dybere Suk af

og til kunde constateres. Hosten kort og hyppig. An-
sigtet opdunset, Percussionen viste en mat Lyd ved Basis

af høire Lunge og næsten over hele venstre Bryst. Au-
scultationen havde en tildeels blæsende, tildeels grovt crepi-

terende Charakteer, det sidste især paa høire Side. —
Barnet bekandledes med Aqva amygdalar. med tilsat Chi-

nin og Extract. hyoscyanii; senere Mosehus, Fodbade og

Olieomslag paa Brystet. Doden indtraadte det andet Døgn.

Ved Obductionen fandtes i høire Pleurasæk noget

blodblandet Serum samt et udbredt subpleuralt Emphy-
sem; den venstre Limge var heelt igjennem lufttom og

carnificeret (Collaps, Apneumatose) og sank i Vand.

Dette Tilfælde er et Beviis naere paa, at Følgerne af

en Kighoste kunne udvikle sig meget langsomt, og uden

at frembringe Tuberkulose dog medføre Døden hos Barne-

organismen, fordi Vitalitet og Blodblanding tilsidst ligge

under. Phænoraenerne lode os ved Indkomsten stille

Diagnosen paa en Pleuropneumonie.

Alb uminurié'.

Det er i^n nu vel kjendt Sag, at albuminøs Urin ikke

sjelden forekommer hos Børn især efter Scarlatina og

Meslinger og i Forbindelse med hydropiske Affectioner.

Det synes ogsaa med Hensyn til Reconvalescentsen efter
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disse Sygdomme og under den da stedfindende Hud-

desqvamation at være af Vigtighed at lægge Mærke til

dette Phænomen, om end ingen Anasarka er tilstede; thi

under mindre gunstige "ydre Forholde, saasom ved at ud-

sættes for kold og fugtig Luft, vil Faren for Hydrops

være tilstede i høi Grad under Desqvamationen, dersom

Urinen indeholder Albumen, og Forsigtighed saaledes være

tilraadelig, slqont Patientens Tilstand ellers er god.

Under den i afvigte Aar herskende Sygdomsconsti-

tution med jevnlig forekommende Meslinger og tildeels Skar-

lagensfeber, vare hydropiske Eftersygdomrae ikke sjeldne

og vi havde ogsaa paa Børnehospitalet Tilfælde af dette

Slags under Behandling, hvor Diagnosen ikke var tvivl-

som. I et Par Tilfælde derimod laae Erkjendelsen af den

tilstedeværende Albuminurie mere fjern, fordi det ikke

kunde ' opgjøres, at noget Exanthem var forudgaaet, lige-

som der heller ingen hydropisk Ansamling var tilstede.

Paa denne Maade er det tilgaaet, at vi paa Listerne have

Sygdomsnavnet „Febris simplex," hvor vi senere fandt

Forklaringen for det langvarige Ildebefindende i Udskil-

lelsen af Æggehvide. Mathed, Mangel paa Madlyst og

Blodbleghed udgjorde de væsentligste Phænoraener, hvilke

ingen paatagelig Anviisning kunde give til en Undersøgelse

af Urinen, naar ikke en herskende epidemisk Constitution

hertil havde givet Impuls. Ved Behandlingen af denne

Abnormitet har jeg~ fulgt den Plan, jeg oftere har funden

god, og som især er anbefalet af engelske Læger, nemlig

ved en mild nutrierende Diæt og roborerende og adstrin-

gerende Midler at soge saavel Blodblandingens normale

Forholde opretholdte, som at indskrænke den abnorme

Secretion af Nyrerne. Jernmidler, navnlig Tinet, ferri

rauriat. med eller uden Essent. aromatica, samt Tannin i
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smaae, stigende til større, Doser under Maaltiderne, har

ogsaa jeg fundet virksomme, og hvor Hydrops var tilstede,

er en diuretisk og bitter Thee tillige anvendt under Leie

i Sengen og stor Forsigtighed (uldne Klæder), naar Pa-

tienten senere tillades at komme af Sengen. > Milde deri-

verende og aromatiske Indgnidninger over Nyrcregionen

ere herhos brugte samt lunkne Bade efter Omstændighe-

derne. Hvor Natteroen var forstyrret anvendtes uden

Frygt smaae Doser af sederende Medicamenter. Var

Feber tilstede gaves Chinin nogle Gange daghg, da jeg

med de Læger, som have grundigen prøvet dette Middel,

er kommen til den bestemte Overbeviisning, at Chinin

nedstemmer den febrilske Titstand paa samme Tid, som

det opretholder Vitaliteten, — Egenskaber som gjøre det

til et udmærket Middel i Barnealderen. Udfaldet af de

Tilfælde, der forekom paa Hospitalet, var heldigt og i et

forholdsviis kort Tidsrum, skjont en af de Syge i længere

Tid under Behandling i Hjemmet var bleven staaende

paa det samme Punkt af sygeligt Udseende.

Dr. Balfour i Edinburgh*) har i en Afhandling om

Albuminurie deelt denne Affection i 4 Arter: 1) Ikke fe-

brUsk og ikle hydropisk Albuminurie, 2) Febrilsk, ikke

hydropisk, 3) Febrilsk hydropisk og 4) Ikke febrilsk, hy-

dropisk. Den 3die Art viser sig ofte i flere Inflamma-

tioner og febrilske ubestemte Tilstande og ieg troer, at

denne Observation ogsaa finder sin Anvendelse paa Bør-

nealderen, hvorforLægen bør være opmærksom under etube-

stemt febrilsk Ildebefindende; derimod ville flere af de Syg-

domstilstande, der hos Voxne give Anledning til Albumen

i Urinen og navnlig selvstændig Nyresygdom forholdsviis

sjeldnere forekomme-hos Barnet. Herom mere i det Følgende.

*) Medical Journal, Januar 1856.
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Dysuria.

Eii 3 Aars gammel Dreng indkom paa Hospitalet i

April 1855, eftorat have skrantet i omtrent 9 Maanedei-

.under jevnlig Diarrhoe med udspændt Underliv. I de

sidste 3 Uger var Urinladningen smertelig og afgik til

enkelte Tider draabeviis; hyppige Stolgange med stærk

Tenesme og hakkede Excrementer. Præputium var meget

langt og snævert og kunde ikke uden Vanskelighed brin-

ges tilbage over Glans. Feber og Næseblødning. Be-
handlingen gik i de første Dage ud paa at bekjærape

Diarrhoen og den febrilske Tilstand; men ved nøiagtig

Undersøgelse af Underlivet constateredes Urinblæren saa

udvidet, at den naaede op ovenfor Navlen, hvorfor Ind-

bringelsen af Katheter forsøgtes, uieu uden Resultat paa
Grund af Barnets Uroe og Smerte ved enhver Berørelse.

Patienten blev da chloroformlseret til fuldstændig Anæ-
sthesie og med Lethed katheteriseret. Dette maatte gjentages

2 k 3 Gan^e daglig i 10 Dage, hvorefter Urinen lodes

spontant i Straale og uden Smerte. Den øvrige Behand-
ling bestod i varme Bade, Emulsion med Pollen lycopodii

og Extract. hyoscyarai, samt Lavementer af Asa foetida

med nogle Draaber Soliitio ferri muriatici. Senere gaves
indvendigt nogle smaae Doser Calomel, bittre Midler med
Jern og udvendigt aromatisk Salve paa Underlivet samt
Neptunusbelte. Patienten blev fuldkommen rask og udgik
efter 7 Ugers^- Ophold paa Hospitalet.

I dette Tilfælde blev Chloroformisation anvendt mere

end 20 Gange uden nogen foruroligende Følge bg med

den bedste Effect forøvrigt. Under den store Vanskelig-

hed, Katheterens Brug her var Torbunden med, begriber

jeg heller ikke-, hvorledes vi paa anden Maade skulde

med nogen Sikkerhed have naaet Maalet. Formodentlig

har Ondet bestaaet lang Tid,, uden at være diagnosticeret

for hvad det var, idet Diarrhoen med Tenesmen, det

spændte Underliv og den febrilske Tilstand antageligt

have været en secundær Affection, bevirket ved Urinens

Tilbageholdelse og deelvise Absoi-ption. Albumen var

tilstede i Urinen i ringe Qvantitet i Begyndelsen, men

tabte sig ganske senere.

5
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Naai* jeg her siger, at Albumen ganske forsvandt, støtter

jeg Erkjendelsen til de vante Undersøgningsmaadermed Kog-

ning og Acid. nitricum. Men forresten er det muligt, at denne

ældre Methode ingen fuld Sikkerhed frembyder for, at der

ikke findes Albumen i ringe Mængde i Urinen, Dr. Claude

Gigon i Angouléme*) har saaledes i en Memoire til Pa-

riserakademiet søgt at godtgjøre, at der findes Albumen i

Urinen hos Mennesket og mange Dyr med nogenlunde

hurtig Blodcirci-ilation (over 60—70 Slag i Minutet) i

norrnal Tilstand. Herpaa influerer ogsaa for en Deel, om

Urinen ér suur, daAlbumen i saaFald findes i rigere Mængde.

Oxen, Hesten og Æselet, som have en langsom Circula-

tion, vise ingen Albumen i Urinen, med mindre de ved

en tilfældig Aarsag faae et hurtigere Blodomløb, medens

andre Dyr og især Kaninen samt de nævnte Dyrs Kalve

vise Albumen**). Af de Reagentser, som Gigon har an-

vendt for at constatere Tilstedeværelsen af Albumen, an-

seer han Chloroform for det bedste, idet et Snees Draaber

ved nogen Omrystning frembringer et -cylindrisk Coagu-

lum, som skal forholde sig som Albumen ved nye Prøver,

naar den igjen udskilles. Ellers syiies ogsaa Tannin,

Kreosot, Plumb. subacetic. o. fl. bedre end de vanligste

Prøvemidler. Den Tvivl, som efter Gigon kan tænkes

reist imod at det udbragte Legeme er Albumen og ikke

den af Mialhe benævnte Albuminose, bekjæmper han og-

gf^a.
— Om denne nye J^røve havde holdt Stand vilde

Læren ora Albuminurie have lidt en vigtig Modification,

*) L'Union médic, Nr. 123 og 1 25, 1857.

*) Af den større Riprdom paa animaliseret Stof i Kaninens

Urin blandet med Excrementerne har man ogsaa søgt tor-

klaringen til en tidligere gjort Observation, at dette Gjed-

nlngsstof staaer foran andre Dyrs.
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saasom Spergsmaalet alene vilde dreie sig om Qvantiteten.

Men det synes nu allerede ved senere Undersogelser af

Becquerel*) beviist, at det ikke er Albumen, men Mucus

som Chlorofornien lulskiller af Urinen**) og at dette

Reagens hellei* ikke er at sætte ved Siden af flere Andre

k)r at paavise Albumen. Som de følsomste i saa Hen-

seende nævner B. 2de, nemlig: 1). en frisk Blanding af

Acid. aceticura med en conoentreret Opløsning i Van^d af

Prussias kalieus, og 2) Aeidura pyro-phosphoricum , hvis

store Sensibilitet for Æggehvide Barreswill har paaviist.

Fremtidige Undersøgelser i denne Retning ville utvivlsomt

komme Pathologien til Nytte, og sætte Cs istand til at

bedømme Albuminurieus større og mindre Betydning,

hvorved det vil blive lettere forklarhgt, hvorledes enkelte

Personer kuime befinde sig ganske godt under en paa-

viselig Qvantitet Æggehvide i Urinen i længere Tidi.

Med Hensyn til overgaaende Albumenudskillelse gjennem

Urinen da vide vi, at en saadan kan finde Sted i mange

Sygdomme , s. s. Cholera, Croup, Pneumonie, Typhus og

flere inflammatonske og Ernærings-Sygdomme, samt ogsaa

etter Nydelse af megen Æggehvide (Barresioill
,

Mialhe),

hvilket bestemt tyder hen paa, at Blodblandingen i For-

bindelse med Innervationen af Nyrerne har en stor Be-

tydning som Aarsagsmomentei-, uanseét de i Nyrerne til-

stedeværende organiske Forandringer, hvilke altsaa ofte

kunne gaae tilbage igjen til det Normale, naar de abnorme

Forholde endnu ere tilstede; i ringe Grad. .

*) L'Union médi'c, l^r. 141"og 155, 1857.

*) At Chloroform omrystet m%d Urinen stadigen udskiller ct

Sediment, er utvivlsoilit cftér ilé mange Forsøg, jeg dermed
har ladet udføre.

5*
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Cholerine, Diarrhoe.

I nogle af de forekommeTide Tilfælde af chronisk

Diarrhoe har denne været en Følge af en ekrophuløs

eller tuberkuløs Dyskrasie i Forbindelse med en mindre

passende Ernæring, og det vil for enhver Læge, der be-

handler saadanne Sygdomme hos Børn være en kjendt

Sag, at Diarrhoen ofte afvexler med Obstruction, hvilket

gjør Behandlingen vanskelig og vaklende. Efter min An-

skuelse og Erfaring er jeg meest tilbøielig til at anbefale

en ihærdig Brug i saadanne Tilfælde af samtidig styr-

kende og mildt resolverende Midler. Bittre Midler med

Jern anvendte indvendigt i smaae Doser med Maden saa-

velsom i smaae Lavementer under samtidig Brug af Tran

med lidt lod eller Rheum, samt indvendigt Bade, aroma-

tiske Salver paa Underlivet, sjelden Mercur, ville i flere

Tilfælde efter en taalmodig Curation føre til Maalet.

1 acute Tilfælde med Charakteer af Cholerine og

Depression af Vitaliteten bliver naturligviis en mere ind-

virkende Behandling at forsøge. I Forbindelse med den

almindelige Decoct. album og' Infus. salab. synes Chinin,

ætheriske og narkotiske Midler, Lapis infernalis ofte at

yde Nytte, om de anvendes med lidt Dristighed. Smaae

Klysterer, 'oftere brugte, af bittre Sager med lidt Cam-

pher, Jern og Opium ere ogsaa i disse Tilfælde virk-

somme. — Af virkelig ondartet Cholera hos et lille

Barn, 2 Aar gammelt, havde vi Anledning til i 1855 at

behandle eet Tilfælde. Dette Bai-n, der af Corpslæge

Backer nogen Tid før var foreviist i det medicinske Sel-

skab, led. af Ectopia vesicæ urinariæ congenita med

spaltet Symphysis pubis, og er senere specielt beskrevet

af Lector Voss i et i 1857 som Umversitetsprograra ud-

givet Arbeide. Barnet døde efter 10 Dages Ophold paa
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Hospitalet og ved Obductionen, der efter vor Anmodning

udførtes af Lector Voss, viste sig, foruden Tegn til lobu-

lær Pneuiuonie, 3 Invaginationer i Tyadtarnien, hvoraf

deu Ene var omtrent 2 Tommer lang med adhærerede

Tarrahinder, de «vrige vare løse og lette at udvide.

C h o r e a.

Af denne Sygdom have 2de af de indtagne Børn

lidt, nemlig en 10 Aars gammel Dreng og en 5^ aarig

Pige. Hos den første var Sygdommen begyndt et Par

Maaneder før Indkomsten, og ansaaes Aarsagen at være

Badning i meget koldt Vand tidlig om Foraaret. Hos

Pigen ansaaes en forudgaaet Scarlatina at være Aarsagen,

uden at nogen bestemt CausaJforbindelse kunde paavisea,

idet Urinen ossaa var normal eller i alle Fald uden

mærkbar Albumen. Bevægelserne af Arme og Been vare

usikkre hos begge Patienter; Gangen var vaklende, og

ingen Gjenstand kunde gribes med Sikkerhed. Hos Pigen

viste sig derhos uregelmæssige Bevægelser i Ansigtsmusk-

lerne. Intelligentsen var uforstyrret hos dem begge og

ved Undersøgelse af Rygraden var intet abnormt at op-

dage. Begge Børn viste Tegn til at lide af Helminthiasis,

da af og til saavel Ascarides lumbricoides som vermicu-

lares afgik med Excrementeme. — Behandlingen bestod i

Begyndelsen af Electuarium anthelm. Bremseri og Thea

absynthii indvendigt, samt Asa foetida i et Infus. absynthii

i et lille Lavement daglig 1 k 2 Gange, hvorefter flere

Gange Orm afgik. Senere anvendtes en Opløsning af

Strychnin. acetic. (gr.iii i Aqvæ cinnamomi 3vii og Alcohol

3i) daglig 3 Gange stigende fra 2 og 5 Draaber til re-

spective 10 til 15 Draaber. Endvidere Douche langs

Bygraden med Vand, der efterhaanden toges ganske koldt,
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hvorpaa Ryggen indgnedes med en Blanding af Spirit.

lavendular. giv og gi Liqv. ammon. caustici. — Efter om-

trent 2de Maanedei-s Ophold i Hospitalet var Pigen hel-

bredet og kunde igjen l«be med Lethed, gribe sin Gjen-

stand med Sikkerhed og have Herredømme over sine

Ansigtsmuskler. Drengen var ligeledes efter omtrent 2

Maaneders Behandling saameget bedre, at han kunde vil-

kaarligt regjere sit Legeme, og da et forlænget Ophold

ikke antoges af nogen overveiende Gavn, blev han ud-

skrevet for nøie at paapasses og behandles i Hjemmet.

Om Recidiver er os intet senere berettet.

Tu.ssis convulsiva.

Kun et enkelt Tilfælde af denne Sygdom er kommen

til Behandling i Hospitalet. Patienten , et Pigebarn, ind-

kom i et senere Stadium, og Hosten var ikk« synderlig

slem, men der var i Forløbet begyndj; at vise sig Tegti

til Tuberkulose med Emaciation. Hun udgik helbredet

efter nogen Tids Ophold i Anstalten. I et Par andre

Følgesygdomme af Kighoste (Tuberkulose, chronisk Bron-

chit og Emphysem) blev Udgangen i det ene Tilfælde

dødeligt. — Adspurgt for nogen Tid siden af en Collega

om min Erfaring og Mening angaaende Kighostens Be-

handling, blev mit Syar det samme, som jeg her kan ned-

skrive det, at Kighosten vistnok er en Sygdom, der skal

gjennemløbe sine Stadier og ikke kan afskjæres; men at

jeg ikke derfor ganske hylder den af flere Læger udtalte

Mening, at al medicinsk Behandling i den ucomplicerede

Sygdom er unyttig*). Tvertiraod har jeg den Troe, at

*) Hvis den af Dr. Beau i Académie des sciencea (Gaz. des
^

h5pit., Nr. 9 7, 1 85 6) fremstillede Theorie var rigtig, nemlig

at Kighosten er en Phlegmasie i det Partie af Larynx, der



71

Hygieine (jevn Temperatur og mild Diæt af Melkespiser)

i Forbindelse med Medicaineuter kunne samtidigt med

Gavn sættes i Anvendelse og bidrage til at formilde Phæ-

nomenerne og forkorte dens Forløb. Af de forskjellige

anbefalede Midlei- foretrækker jeg dem, som besidde en

sederende (indirecte antiphlogistisk) Kraft uden at svække

Digestionen. Aqva amygdalarura conc. alene eller med

lidt Acicj. hydrocyanicum i behørige smaae, men stigende

Doser med tilsat Mosehus eller Extract. hyoscyami eller

Belladonna efter Hostens Heftighed, har jeg saaledes of-

tere brugt med formeentlig god Nytte, hvorhos jeg i Al-

mindelighed ogaaa samtidigt og vedholdende .bruger hdt

Bittert, naar Fordoielsen, især under Tilstedeværelse af

Orm, gjør det ønskeligt. Som et Middel af udtalt Gavn

har jeg ogsaa, endog hos mindre Børn, anvendt et lille

Vesicatoriuui i Cardia med endermatisk Brug af Chinin

og Morphiu. Stibiatsalve er hverken saa virksom eller

saa let at bære som dette Middel. Ellers ville daglige

Fodbade med varmt Vand alene eller med tilsat Sennep

altid med Nytte bruges efter min Erfaring, da de aflede

mildt, men jevnt, og kunne repeteres uden at irritere Hu-

den til Overmaal, naar ikke forraeget Sennep tilsættes.

Som vedvarende Omslag virker Sennepsvandet stærkere,

og finder bedre sin Anvendelse i mere acute Sygdomme

i Barnealderen.
'

ligger over Glottis, og Anfaldene bevirkede ved det nedfly-

dende Secret, burdf^ vi heller ikke tvivle om en Behandlings

Nytte. At denne Forklaring dog er eensidig, vil klart frem-

gaae, naar man tænker paa den hurtige Forandring, disae

Paroxysmcr kunne undergaae ved at ombytte Luft, ved ot

Sennepsfodbad om Aftenen o. s. v. , hvorved ikke let en

Secretionsvirksomhed strax kan ophøre.
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Croup — -Tracheotomie,

Af denne farlige Sygdom ere flere Tilfælde forekomne

i Løbet af de 3 Aar, som Beretningen omfatter, skjent

de ikke findes paa Listerne. Et Par Børn ere nemlig

førte til Hospitalet saagodtsom døende og ei-e døde inden

faa Timer, hvorfor de ikke ere optagne i Sygetallet eller

Regnskabet. Et Par Børn have — til meget forskjellige

Tider — faaet Sygdommen under Opholdet paa Hospitalet

og findes saaledes paa Listerne under andre Sygdomsbe-

nævnelser. Et af disse Børn, der led af Bronchit, fik

formodentlig Croup ved Uforsigtighed fra Moderens Side,

da hun mod Advarsel oftere bragte Barnet til aabent

Vindue, naar Værelset reengjordes, istedetfor at føre det

ind i næste Rum. Respirationsbesværligheden tiltog i

Løbet af et Par Dage hurtigt til Trods for de anvendte

Midler, og da Moderen ikke vilde paa nogen Maade gaae

ind paa Tanken om Tracheotomie, saasom hun paastod, at

det Hele blot var en simpel Forkjølelse og ivrigt forlangte

at komme hjem med sit Barn, blev hun udskrevet for at

"behandles i Hjemmet. Barnet døde senere.

Et andet Barn , der led af Caries i flere Lede og

værst i den høire Haand og Arm, angrebes af Croup-

phænomener uden nogen paatagelig Aarsag. Da Suffoca-

tionsfare snart indfandt sig, gjordes Tracheotomie, hvor-

efter Barnet blev i Løbet af 2de Dage saa meget bedre,

at der var al Anledning til Haab om et endelig godt

Udfald. Dette blev dog uopfyldt, idet der efterhaanden

indtraadte Phænomener af en pneumonisk Tilstand med

Hoste, Dyspnoe og hurtig Puls; Barnet døde paa 5te

Døgn efter Operationen, og ved Obductionen viste sig

Udsvedning i membranøs Form heelt ned gjennem Bron-

chierne, hvis ene store Green til venstre Side fandtes
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lukket som ved en KJap af plastisk Exsudat, der hindrede

Inspirationen.

Et 5te Barn, en 6aarig Søn af en Lods, indkom paa

Hospitalet med udtalt Crouptone under Respirationen,

skjfmt Hosten var ubetydelig og intet Belæg kunde op-

dages hverken i Svælget eller i noget Expectorat. Han

havde lidt af katarrhalsk Hoste et Par Dage i Forveien,

da Aandenoden et Døgn før Indkomsten blev saa stærk,

at en .tilkaldt Læge strax (om Morgenen) fik ham sendt

til Bøx-nehospitalet. Behandlingen bestod i et altererende

Laxans af Calomel med Jalap Ti gr.x, Embticum af Infus.

ipecacuanhæ (Si-gii) med tilsat Cupri sulphuric. gr.^—

5

til hver Skee, at give hver ^ Time. Dernæst gaves sam-

tidigt Chinin. sulphuric. med JMorphin i Elixir paregoric.

(respective gr.i-ii og gr.^-|), af Frygt for en mere svæk-

kende Behandlings slemme Følger. Udvendigt om Halsen

anbragtes varme Vand- og Eddikeomslag, varme sinapi-

serede Omslag om Benene, og Bomolieomslag med Ter-

penthinolie paa Brystet. Sygdommen gik imidlertid saa

hurtigt frem til det Værre, at alt Haab om Bedring var

tabt allerede om Eftermiddagen; han laae apathisk uden

at gjøre forcerede Anstrængelser, skjønt Aandenoden var

i høieste Grad tilstede, og han kunde neppe synke en theskee-

fuld Vædske. Puls lille og meget hyppig (140). Bræk-

ning var saagodtsom udebleven, ligesaa Afføring, hvorfor

et Lavement gaves.

Tracheotomie var under disse Omstændigheder

den eneste Tilflugt, og jeg bestemte mig til at foretage

den, skjønt mit Haab var jevngodt med intet. Ved et

tilfældigt Besøg assisterede ved Operationen et Medlem

af Hospitalets Direction Dr. Steffens, foi-uden Anstaltens

Resei-velæge Heyerdahl og densCandidater J. C. Holst ogLte.
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Efter Trousseau's Raad besluttede ^eg denne Gang, lige-

som ved den før omtalte Tveilighed, at operere langsomt,

at blotte Trachea fuldstændigt og vente med at aabne

den, indtil al Hæmorrhagie var standset. Hudsnittet

gjorde? over en blækmærket Fold for undgaae en Vene,

der gik midt nedover Traohea, og herefter fandt heller

ingen Blødning Sted, men ved at indskjære den nederste

Deel af Glandula thyreoidea blev Blødningen fra en en-

kelt Vene meget langvarig og besværlig. En anden tem-

melig blodfyldt Vene laae lige over den nederste Deel af

Trachea, hvor den skulde aabnes; men denne blev af Lie,

der med Hager adskilte Saarrandene, opdaget- i Tide og

ført til Siden med den ene Hage. Ved Compression med

Charpie dyppet i Solutio chloret. ferrici kunde Blodet fra

Glandula thyreoidea standses, medens Luftrøret aabnedes,

og da Luften trængte ind og Sølvrøret var indbragt, ophørte

' som sædvanlig al Blødning af Venerne. Ved Operatio-

nens Ende var Drengen imidlertid in articulo mortis.

Respirationen var borte i flere Secunder af Gangen og

Pulsen næsten ufølbar. Under vedholdende Bestræbelser

med vexelviis Sammentrykning af Brystet fra Siderne og

fortil lykkedes det at underholde en kunstig Respiration,

med hørlig Gjennenigang af Luft i Røret, og desuden

kunde vi ved at indbringe en lille Svamp paa en Fiske-

' beensstav gjennem Røret heelt ned i Bronchierne frem-

bringe en Incitation, der umiddelbart fulgtes af flere

kraftige Respirationer, — et Beviis paa, at Trachea ne-

denfor Larynx ikke er ufølsom, som enkelte amerikanske

Læger formene og ligeledes her er anført i vort medi-

cinske Selskab. Efterat en Deel seigt Sliim — ingen

Membraner, — vare deels udtagne med Svampen og deels

ophostede, udviklede sig en mere jevn og rolig Respira-
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tion. DreBgen sov godt om Natten , Pulsen faldt bety-

» deligt og Respirationen gik i de følgende Dage nogen-

lunde godt for sig, naai- Røret kunde holdes frit for det

ualmindelig seige og rødlige Sliim, som i rigelig Mængde

afsondredes i de finere Bronchialgrene. En rask Indsug-

ning med Munden var et expedit Middel, naar Hosten og

Svampen ikke A'^are tilstrækkelige til at skaffe Slimet heelt

ud og Candidat Lie hjalp oftere paa den Maade af In-

teresse for Drengen. Over Røret anbragtes stadigt en i

lunkent Vand dyppet Lap af fieerdobbelt Gaze. Under

en variabel Tilstand paa Grund af Exacerhationer af den

katarrhalske Pneumonie gik Patienten dog efterhaanden

fremad. Han brugte stadig Chinin med Morphin og dertil

nogle Draaber 01. terebinthinæ, Chloratis kalici gr.x 3

Gange daglig opløst i Suppe, samt dé omtalte udvendige

Midler. Melk, kogt og tilsat med lidt Kogsalt for at

gjøre den mere digestibel, Æggeblomme og tynd Kjød-

suppe gaves som Diæt ikke sparsomt. Da vi første Gang

forsøgte at udtage det ydre Rør efter 5 Dages Foi-løb, var

Rima glottidis endnu for trang og et nyt Rør maatte igjen

indføres, hvilket let lod sig udføre ved at anbringe i

samme en lille Obturator; senere (14de Dag) da Pulsen sta-

digen holdt sig normal (fra 80—90) og Hosten tabte sig,

blev et nyt Forsøg gjort og med Held. Han udskreves

med tilhelet Saar rask efter 27 Dages Ophold i Hospi-

talet. Hans største Plage i den seneste Tid var Hud-
løsheden paa Benene efter Sennepsomslagene.

Hydrocele — Anasarca.

Blandt andre Sygdomme, som have gjort en chirurgiek

Indgriben nødvendig, kunne nævnes et Par Tilfælde af

Hydrocele tunicæ vaginalis, der begge bleve helbredede ved
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Punction og IrxJsprøitning med fortyndet lodtinctur. Da

imidlertid det ene af disse Tilfælde er mærkeligt og be-

lærende ogsaa i anden Henseende, anseer jeg det af Nytte

for de Colleger, der ville gjennemgaae denne Beretning,

at fremstille en cursorisk Sygehistorie:

Barnet, en 2aarig Dreng fra Landet (Eidsvold), havde
efter Moderens Opgivende altid været rask, indtil det i

den sidste Maaned angrebes af en temmelig stærk Hoste,

og et Par Uger senere af en betydelig* Svulst i Scrotum,

der opstod hurtigt og uden nogen kjendt Aarsag. Denne
Hævelse viste ved Indkomsten i Mai 1855 alle Tegn til

en afsluttet Hydrocele vaginalis uden nogen Communi-
cation med Bughuulheden. Mod Hosten forordnedes ^ 4

Draaber af Elixir paregoric. og Chloroform, og efter Ope-

rationen af Vaudbrokket omgaves Scrotum med Collo-

. dium og bestrøges senere efter dettes Affald med lod-

tinctur. Faa Dage efter Ankomsten viste sig paa Barnets

Underliv et Exantliem af rf)dbrune lidt ophøiede Pletter

af omtrent 4 Liniers Diameter, der i de første Dage in-

gen Almeenafi'ection frembragte og ikke heller udbredte

sig til andre Steder af Legemet. Men nogle Dage senere

udviklede der sig en betydelig odematøs Hævelse af Un-

derextremiteterne i Forbindelse med Feber, Hede i Ho-

vedet og i Huden, Tørst, hurtig Puls o. s. v. Ved Un-

dersøgelse med Acid. nitricum og Kogning viste der sig

en rigelig Qvantitet Albumen i Urinen. Fra denne Tid be-

handledes Barnet med lunkne Bade samt efter Behovet koldt

Vand paa Hovedfet en enkelt Gang, samt Terpenthinomslag

over Lænderegionen; indvendigt Chinin. sulphuric. 9i op-

løst i Svovlsyre og Aqvæ foeniculi gi cochl. min. t. p. d.

samt en Blanding af Tinet, ferri muriat., Acet. sqvillit. og

. Essent. aromat., 10-15 Draaber nogle Gange daghg. I

Løbet af 3 Uger aftog den hydropiske Tilstand under et

tiltagende bedre Almeenbefindende, Albumen blev borte,

Urinen og Testiklen .fik sin normale Skikkelse. Drengen

udskreves ganske rask omtrent 5 Uger efter Indtagelsen.

Dette Tilfælde giver os et Beviis mere for den Let-

hed, hvormed en alvorlig Blodsygdom (Albuminurie) i

Hast kan udvikle sig hos Børn, skjønt det nok kan

være muligt at en sygelig Almeentilstand allerede var
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tilstede ved Indkomsten. Exanthemet paa Underlivet var

intren Scarlatina oo- efter sin Gang heller ikke Mor-

billi, men da det saa ofte hænder os at see bastarde

Former saavel med Hensyn til Gang som Udseende, er

det ikke usandsynligt, at Blodsygdommen dog daterer

sig fra Hudnffectionens Udbrud. Jeg siger „Blodsyg-

dom," fordi ieg ikke godt kan tænke mig, at nogen

primær Nyrealiection i saadanne overgaaende Albuminurier

har nogen væsentlig Part i Sygdommen, men at den for-

styrrede Ligevægt i Secretionen nærmest afhænger af en

pervers Blodblanding og Innervation, Det synes mig og-

saa, at dette Tilfælde ved Siden af saamauge andre giver

08 som praktiske Læger en god Admonition om jevnlig

at undersøge- Urinen hos Bøi-n, for saa tidligt som muligt

at imødegaae en langvarig Sygdom og eij maaskee endnu

langvarigere Reconvalescents. Den anførte Behandling

med Chinin er freragaaet af min Erfaring om Nytten af

dette Middel i Børuealderen selv i Febertilstande, da det

nedstemmer Pulsen og til samme Tid støtter Vitaliteten,

og angaaende Brugen af Jern i smaae Doser -og om

fordøielige Præparater i Forbindelse med Næringsmidlerne,

da har- jeg, som forhen sagt, adopteret denne Behandling

fra England og fundet mig vel ved den.

Combustio.

Under en opkommen Ildsvaade i et Huus i en af

Forstæderne blev et lille Pigebarn, 2 Aar gi., liggende i

sin Seng, medens Væggen brændte i Værelset, og først

senere reddet, da Ilden var slukket. Hele Ansigtet og

begge Hæn^der og Underarme vare forbrændte i den Grad,

at Virkningen havde strakt sig gjennem alle Hudlag i

Ansigtet, og paa Fingrene ligetil Cartiln gines i Ledene.
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Da Øielaagene i den første Uges Tid vare meget svulne,

kunde Tilstanden af Bulbi ikke bedømmes; men efter-

haanden som Hævelsen faldt og det lykkedes at fjerne

Palpebræ fra hinanden og indbringe fiin Olie mellem Ran-

dene; fandtes Corneæ klare og Øieæblei-ne ellers ubeska-

digede. I Begyndelsen syntes Barnets Tilstand lidet Haab

at give, da en kort og ængstelig Respiration med Uroe

og Tøtst lod. frygte en abnorjn Tilstand i Lungerne (Oe-

dem); men under stadig Brug af Mosehus og Chinin

tabte denne Tilstand al betænkelig Betydning og Barnet

fik god Appetit og sov roligt, hvorhos Saarflademe under

Forbinding med fiin Olie og senere Chlorkalkliniment be-

gyndte at tilhele i Ansigtet , medens Underarmen endnu

viste en dybere Destruction og suppurerede. Der var

saaledes Haab om Bedring, men en Morgen — 4 Uger

efter' Forbrændingen — døde den lille Patient pludseligt,

efterat have som sædvanligt nydt sin Frokost af Melk og

Tvebak, uden at yttre noget Tegn paa Lidelse. I de Par

sidste Dage var det dog lidt mindre livligt end i den

nærmest foregaaende Tid. Obductionen gav intet paata-

geligt Resultat, som Aarsag til den hurtige Død. Vita-

litetens Udtømmelse er saaledes den eneste skjønt lidet

tilfredsstillende Forklaring, man i dette som i flere lig-

nende Tilfælde kan give for den indtraadte Død.

Teleangiekt^^^le.

Et 7 Maaneder gammelt Pigebarn indkom med en-

erectil Svulst paa Forfladen af Brystet strax ovenfor Car-

dia af Størrelse som en Hasselnød. Den var tilbeft«t

med en forholdsviis tyk Stilk, blaaligrød af Farve og

vasculøsafStructur, idet den ved Tryk blev noget mindre

og- blegere-. Efter Moderens Angivelse var Barnet født



79

med en Jille rød Plet paa Stedet, hvilken senere havde

naaet en Størrelse, der vakte Frygt. iJaruets Befindende

ellers godt. Den behandledes først ved jevnlig Pensling

med en stærk Oplosning af Chloretum ferri og senere i

Forbindelse hermed tillige med kunstig Kulde efter Dr.

AmotVs Methode, idet lis og Salt i en Sølvskes ppplice-

redes paa Hævelsen i den Hensigt at mortificere og oblir

terere Karrene. Hævelsen blev ogsaa mindre og Bedæk-

ningen skrumpet ved disse Midler, men da denne Behand-

ling gik langsomt, blev en Blytraad vundet om Petiolus

og daglig sammentrukken. Senere ombandtes den tynde

Stilklevning med en Silketraad, hvorefter Svulsten faldt

af. Det ubetydelige Saar tilhelede rask ved Touchering

med Lapis Infernalis. Barnet udskreves frisk efter en

Maaneds Ophold i Hospitalet.

Af de mange og virksomme Methoder, som i de se-

nere Tider ere anbefalede mod disse Svulster, var i dette

Tilfælde Underbinding det meest expedite paa Grund af

Hævelsens petiolate Form.

Senere er et andet Tilfælde af Teleangiektasie af

større Udbredning forekommen hos et | Aar gammelt

Barn. Karudvidningen var her begyndt med en lille Plet

i Nakken og mærkedes ved Barnets Fødsel. Hævelsen

voxede stadigt og var ved Indkomsten af en stor Kobber-

skilliugs Størrelse med ophøiede svampede Kande og deel-!-

viis ulcereret og i ringe Grad blødende Overflade. Et

svampet Netværk af udvidede Capillærkar føltes gjennem

Hudlagets hele Tykkelse og ned i det underliggende Cel-

levæv. Den blev behandlet først med Pensling af Solut.

ferri muriat. og senere med Paastrygning af Collodium

med Tinet, ferri muriat.. ætherea (Tinet, Bestuchcffii). Naar

det paastrøgno Lag l«.snede ved den paa Overfladen se-
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cernerede Vædske, ophortes for en Dags Tid, indtil Fla-

den var tør, hvorefter igjen Jerncollodiet anbragtes. Un-

der denne Behandling trak Kari'ene sig sammen og Hæ-

velsen formindskedes i mærkelig Grad. Hudfladen var af

mere normal Structur og lidt hvidlig Farve; senere er en

Blanding af lod og Collodium anvendt. Barnet har faaet

Die af sin Moder under hele Behandlingstiden.

Blandt Sygdomme, der nærmere tilhøre det chirur-

giske Gebet , skal jeg foruden de tidligere omtalte nævne

følgende

:

Periost itis m axillæ supefioris forekom, uvist

af hvad Aarsag, hos et Barn, Hdt over eet Aar gammelt.

Betændelsen, hvormed stærk Svulst var forbunden, strakte

sig over det halve Ansigt, ind i Orbita og nedad .mod

Alveolarranden og endte med Afstødejse af et Beenstykke,

der løsnede fortil over Alveolarprocessen og strakte sig

opad mod Nasalprocessen. Tilfældet, der er opført paa

Listerne under Benævnelsen Abscessus, helbredede fuld-

komment.

Hernia ingvinalis, deels paa een deels paa begge

Sider, er behandlet alene med gode Brokbind, og

ved en omhyggelig Anlæggelse, hvortil Mødrene ere

blevne oplærte, ere disse Tilfælde blevne grundigt hel-

bredede. Det synes ogsaa rimeligt, at de Læger, der

undertiden fra en fjernere Omegn have sendt saadanne

Tilfælde hid, ved en nøiagtig Veiledning vilde have kun-

net raade Bod paa dem i Hjemmet.

Caput retroflexum forekom som chronisk Aftec-

tion hos et 3 Aar gammelt Drengebarn, uden at noget

Abnormt kunde opdages hverken ved Muskler eller Been-

bygningen. Hans Alraeenbefindende holdt sig godt under
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Brugen af Tran og bittre Midler, og da Ondet, under en

manglende Contractur af Muskleru«, nærmest maatte an-

sees som en Neurc^e eller Irritation af Nerveindflydelsen

fra Rygmarven, blev en Moxa anbragt i Nakken. Dren-
i

gen udgik efter 7 Ugers Ophold i god Bedring med

Hensyn paa Tilbøieligheden til Retroflexion af Hovedet

og iøvrigt ved go3 Helbred.

Fractura fem or i s hos et Pigebarn, 1^ Aar gam-

melt, foraarsagef ved Overkjøring, behandledes nled Sti-

velsebandage og Extension og tilhelede uden nogen For-

kortelse af Lemmet.

Obductioner ere foretagne af næsten alle de Patienter,

som ere døde paa Hospitalet, og de fundne Abnormiteters

Betydning og Forbindelse med Sygdomstilstanden ere de-

monstrerede for de tjenstgjørende Volonteurer. Nogen

mere speciel Redegjøreke herfor end den, der leiligheds-

viis er givet i denne Beretning ved at omhandle enkelte

Sygdomstilfælde, skulde ingen synderlig Interesse frem-

byde, da de nyere mere eller mindre vidtløftige Haand-

bøger i den pathologiske Anatomie i ethvert Fald om-

handle de enkelte pathologiske Forandringer paa en mere

fuldstændig Maade, end det her kunde skee, og saaledes

give Enhver, der vil gjøre sig bekjendt med denne Deel

af Videnskaben, en tilstrækkelig Veiledning for Bedøm-

melsen af de anatomiske Forholdes Værd med Hensyn til

den praktiske Medicin,'
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Sygeliste for Børnehospitalet,

for Aarene 1855— 1857.

Ind-

*

Udgangnc. Tilba-

gelig-

gende
Sygdomme. komne.

Helbredede. 1 Bedring. Uhelbredede.

Mdk. gdk. Mdk. 1 (jdk. Mk.
j

Qdk. iMdk Udk. ndk. Qdk. ndk.i Qdl

Abscessus .... 1 1

1

1 1

Arthrocace cubiti . 1 1
1

Bronchitis .... 4 2 4 2

Caput retroflexuin . 1 1

3 i 3 1

1
-• 1'

Combustio .... 1 1*

2 2

Coxartrocace

2

2 2

1

1

1

1 2

Diarrhoea .... 3 2 3 2 -

Dystrophia .... 3

1

2 2

1

2
-

1

Eczema 1 1 1 1

Emphysema pulmonum
Erysipelas ....
Febris simplex .

1

2

1

2

l3

1

Fistula lacrymalis .

Fractura femoris .

]

1 1

1

Gonarthrocace . 1 1

Helminthiasis 1 1

Hernia ingv. congenita 2 2*

Hydrocele tunicæ vagi-

2 2

Hydrops post scarlatin.

Irapetigo ....
Inflammatio mammæ .

1

1

1

1

1

1

1

1

Laryngitis (Croup)

3

1

2

1

3 2

1 1

Sidens Beløb 40 20 32 12 2 1 « 3 5 3 2

') Havde tillige Ectopia vesicæ urin. — ') D6de pludselig under Beconral.

scentsen; Obductionen gav ingen Oplysning. ~ >V tillige hydropisl

Obductionen viste Vand i Pleuia, Pericardium og Abdomen. — ) Uc

^ik med Brokbind.

.
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Ind-

kbiiinc.

Udgangne.

node.

Tilba-

gelig-

gende.•Sypdomnie.
Ilelbredede. I Bedting. Ufaelbredede.

9Idk Qdk. Mdk. Qdk. Mdk. Qdk. Mdk. Qdk. Mdk. Qdk naK

.

Overført 4 0 20 32 1 2 2 1 3 5 3 2

chen inveteratus

.

1 1

aninsitis tuberculosa 1 1

ahthalmia blennorrh. 1 1

»hthalniia neonatorum 15 12 10 1 2 2 ' 2-' 1

jhthalmia scrophulosa 1

1

20 9 1 8 2 ,3
1

^
1

1 1 1 1

1 1 1 1

teumonia .... 4 2 2 2 2

)darthrocacc . 1 1

»ondylarthrocace . 4 1 2 1 1 1

1 2 1» 1 6
1

sleangiectasia .
1

1iberculosis 2 1

jssis convulsiva . 1 1

irus pedum .
1

1^

alnus contusuni . 1 1

ødre med es;et L.-Nr.

som passe Børnene .
15 1

odre med diende Børn
i

uden eget L.-Ifr. 4 4 ! 43

jio

1

1

Summa 81 125 59

!

109 5 5 1 7 6 ' 4

') Efter eget Forlangende. — -') Dode af Atrophia syphililiia. — ') Oiet

"var deslrnerel ved Indlionislen. - ') Overflyttedes til Rigshospitalets

Hiidsygcafdeling, da Moderen havde conslitutionel LSyphilis. — Sy-

phililiske Phænoinener fra Fodselen; var ved Indkomsten yderlig atrophisk.

U6de af Piieunionia duplex; havde lidt af Rronchilis med Hoste i U
Aar. — ') Dode af tuberkulds Meningit.

Bespiisningareglement for Børnehospitalet.

Morgen: Melk ^ Pot, Kugbrød, 6 Lod.

Middag:'
Søndag: Kjødsuppe ^ Pot, kogt paa Kjød 12 Lod,

Riis 1 Lod, Rødder og Grønt efter Skjøn.

Mandag: Kjøddeig, stegt eller kogt, hvortil: Kjød 6
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Lod, Hvedemeel ^ Lod , Smør X Lod , Melk
A: Pot.

Tirsdag: Fersk Fisk 6 Lod, kogt, med rørt Smør,
hvortil: Melk Pot, Hvedemeel i Lod,
•Smør ^ Lod.

Onsdag: Som Søndag.
Thorsdag: Som Tirsdag.
Fredag: Som Søndag.
Løverdag: Som Mandag.
Derhos gives daglig til Middag Rugbrød 6 Lod o^

Poteter Fjerdingkar.
"

Eftermiddag:
Søndag: Melkegrød ^ Pot, hvortil: Melk f Pot, Hve-

demeel 4 Lod, 01 4- Pot, Havanna 1 Lod.
Mandag: Sød Suppe ^ Pot, hvortil: Byggryn ^\ Tot,

Havanna 1 Lod, Saft ^'^ Pot.
Tirsdag: Melkevelling ^ Pot, hvortil: Melk | Pot, Ri-

sengryn 3 Lod.
Onsdag: Som Søndag.
Thoradag: Som Tirsdag.
Fredag: Som Søndag.
Løverdag: Øllebrød ^ Pot, hvortil: 01 J Pot, Melk

j\ Pot, Hvedemeel 1^ Lod, Havanna 1^ Lod.
Derhos gives daglig til Eftermiddag: Hvedeskonrok

1 Stk. ,

Aften: Som Morgen.
For Rugbrød 6 Lod kan ordineres Hvedeskonrok

1 Stk
B-ørnediæt.

Riissuppe I Pot, hvortil: Riis 3 Lod, Havanna 1

Lod, Saft Pot, Hvedeskonrok 1 Stk., Melk A Pot.

Spis-Ordning for ett Kost- joch Convalescent-
Barn vid Allmanna Barnhuset i Stockholm.

Sondagen

:

Frukost: Sinorgås. Et franskt mjukt brod fOr halfva an-

talet barn, och 24 lod mjukt Rågbrod åt andra

hålften. 1 lod Smør. '

Middag: Kokt fårskt Kott med steksås och Potates samt

Sojipa med gronsaker. Ett mjukt franskt brod (se

harofvan), 12 lod Kott och dels kappe Potates.

Till Såsen : ^ lod Smor och ^ lod Hvetemjol. Till
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Soppans affedning: ^ lod Hvetemjol. Till hvarje

Barn utdelas Soppa kanna.

Altonvard: ^ Rågskorpa.

Aften: Korngiynsvålling: Ett franskt mjukt brod, 1 jung-

fru mjolk, l .V lod korngryn och 1 lod Hvetemjol. —
Till hvarje Barn utdelas VåUing ^ kanna.

Mandagen

:

Frukost: Olsoppa. Ett franskt mjukt brod, ^ jungfru

mjolk, 1 lod hvetemjol, 1 lod syrup och 4 jung-

frur dricka. — Till hvarje Barn utdelas Olsoppa
kanna.

Middag: Vintertiden lika med Sommartiden, Fårskt Kott

med Potates och Soppa. Ett franskt mjukt brod,

12 lod kott och 5^ kappe potates. Till såsen: \
lod smor och ^ lod hvetemjol. Till soppans af-

redning: ^ lod hvetemjol. — Till hvarje Barn ut-

delas Soppa
-J-

kanna.

Aftonvard: ^ Rågskorpa.
Afton: Korngrynsgrot och Mjolk. 7 lod korngryn och 2

jungfrur mjolk. — Till hvarje Barn utdelas Grdt

^ kanna.

Tisdagen

:

Frukost: Smorgås. Ett franskt mjukt brod och 1 lod

smor.

Middag: Smorgås och Korngrynsvålling: Ett franskt mjukt
brod, 1 lod smor, 2 lod korngryn, 1 lod hvetemjol
och 2 jungfrur mjolk. — Till hvarje Barn utdelas

Vålling ^ kanna.

Aftonvard : ^ Rågskorpa.
Afton: Vintertiden Lutfisk. Sommartiden: Korn- eller

Hafregryusgrot och Mjolk. Ett franskt mjukt brOd
och 16 lod lutfisk. Till såsen: ^ lod smor och ^
lod hvetemjol. 7 lod korn- eller hafregryn och 2
jungfrur mjolk. Till hvarje Barn utdelas Grot
kanna.

Onsdagen:

Frukost: Mjolkvålling. Ett franskt mjukt brod, 2 jungfrur
mjolk, ^ lod smor och 2 lod hvetemjol. — Till

hvarje Barn utdelas Valling ^ kanna.
Middag: Farskt Kott med Potates och Kottsoppa. 12

lod kott, ett franskt mjukt brod- och kappe po-
tates. Till såsen: ^ lod smor och ^ lod hvetemjol.
Till soppans afredning: 1 lod hvetemjol. — Till

hvarje Bum utdelas Soppa ^ kanna.
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Aftonvard : ^ Rågskorpa.

Afton: Korngryiisgrut och Mjolk. 7 lod korngryn och 2

jungfrur mjOlk. — Till hvarje Barn utdelas GrOt

^ kanna.

Thorsdagen.
Frukost : Olsoppa: Ett fi'anskt mjukt brod, 4 jungfru nijolk,

1 lod hvetenijol, 1 lod syrup och 4 jungfrur dricka.

Till hvarje Barn utdelas Olsoppa ^ kanna.

Middag: Fårskt Kott med Potates och Kottsoppa: Ett

franskt mjukt brud, 12 lod kott och ^/^ kappe po-

tates. Till såsen: \ lod smor och ^ lod hvetemjol.

Till Soppans afredning: 1 lod hvetemjol. — Till

hvarje Barn utdelas Soppa kanna.

Aftonvard: ^ Rågskorpa.

Afton: Korngrynsvålling. Ett franskt mjukt brod, 2 lod

korngryn, 1^ jungfru mjolk och 1 lod hvetemjol. —
Till hvarje Barn utdelas Valling ^ kanna.

Fredagen.

Frukost: Smorgås: Ett franskt mjukt brod och 1 lod

smor.

Middag: Farskt Kott med Potates och Kottsoppa: Ett

franskt najukt brod, 12 lod kott och kappe po-

tates. Till såsen: ^ lod smor och | lod hvetemjol.

Till soppans afredning: 1 lod hvetemiol. — Till

hvarje Barn utdelas Soppa ^ kanna.

Aftonvard: ^ Rågskorpa.

Alton: Lungmos": Ett fi-anskt mjukt brod, 12 lod hjert-

slag och 3 lod karngryii; kryddor tages efter be-

hof. — Till hvarje Barn utdelas Lungmos ^ kanne.

Lordagen.

Frukost: Olsoppa. Ett franskt mjukt brod, .» jungfi-u

mjolk, I lod hvetemjol, 1 lod syrup.. och 4 junglrur

dricka. — Till hvarje Barn utdelas Olsoppa ^ kanna.

Middag: Kokt farsk eller salt Stromming med stufvad

Potates och Hafresoppa. Ett franskt mjukt brod,

10 lod stromming och kappe potates, Till stuf-

• ning af Potates: ^ lod smor och \ lod hvetemjol.

Till Hafresoppan: 2J lod hafregryn och i jungfru

mjolk. — Till hvarje Barn utdelas- Hafresoppa |

kanna.

Aftonvard: .V
Rågskorpa.

„ ^ , , , , r,

Afton: Korngrvnserot och Mjolk: 7 lod korngryn och 2

jungfrur
"

mjolk. — Till hvarje Barn utdelas (rrot

^ kanna.
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^ Extra-Portioner

:

Hafresoppa, ti'ock, 1 qvarter: 2 lod Hafregry^, 1 lod Sy-

! rup, 2i lod Sviskon. Åttika, till passande sotsur smak.

Mjolk, 4 jungfrur, sot och oskumraad.

Bouillon, 1 qvarter, 12 lod farskt Kott, kokadt till kot-

tets mojligasto upplosning.

Brod, Ett franskt brod å 8 rst. banko styoket.

Risgrynsvålling: 2 lod Risgryn, \ qvarter Mjol, \ qvarter

Vatten.

Agg, friska.

Suppei-

at

6

o'Clock.

Tea

at

4

o'Clock

Dinner

at

12

o'Clock

Breakfast

at

8

oJClock

Aeidulated

Water

or

Aeidulated

Rice

Drink.
As

D

Bread

3
oz.,

Buttet

\
oz.,

Milk

and

Water

k
Pint.

^ o
o

S CDs

1?. S= O
p D N

a CD
1 'i

^

Simple

Diet.

Barley-Water

or

Rice

Drink,

or

white

Decoction.

'rinks.

2 5
g W c

i.;

Thin

arrowroot

k
Pint.

^ b3 CC

^ g. o

<5 &
" V*- o^ s: N
h3 ?r

•

s- ^
S- 3

G. Cr'

Rice

Pudding.

Bread

Pudding,

or

Suet

Pudding.

Milk

and

Water

k
Pint.

Bread

4
oz.

with

Butter,

Milk

and

Wa-

ter

\
Pint.

Pudding

Diet.

Gruel

i
Pint.

Bread

4
oz.

with

Butter,

Milk

and

Water

\
Pint.

Bread

2
oz.

Mutton

Broth,

with

Vegetables,

k
Pint.

Mashed

Potatoes

4
oz.

1

Bread

4
oz.

with

Butter,

Cocoa

k
Pint,

or

Milk

and

Water.

Broth

Diet.

Gruel

i
Pint.

1

Bread

4
oz.

with

Buttcr,

Milk

and

Water

k
Pint.

*

Roast

Mutton

3
oz.

(when

cooked)

Mutton.

Broth

(strained)

j

k
Pint,

Mashed

Potatoes

6
oz.

Bread

4
oz.

,

with

Butter,

Cocoa

k
Pint,

or'

Milk

&

Water.

i

Meat

Diet
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Children under 8 Years old, to have a third less.

Rxtras, as T«a and Sugar, Mutton Chops, Fish, Éggs, Beef-Tea,

&c., may be ordered, as may Wine, Beer, or Spirits, for

any of the Patients for whom tlie Medical Officers think fit

to prescribe them.

Receipts for the abové Diet Table.

Cocoa. — Cocoa Nibs i oz., Water 1 Pint; Boil to i Pint.

Add i Pint of Milk, i oz. Sugar.

G r u e 1. — Grits i oz., Water s Pint, Milk i Pint, Sugar h oz.

Milk and Water. — Milk I Pint, Water i Pint, Sugar i oz.

Årrowroot. — Arrowroot oz., Water t Pint, Milk h Pint, Su-

gar i oz.

Thin Arrowroof, for Drink. — Made with i oz. Årrowroot.

Rice Pudding. — . Carolina Rice i oz., Sugar i oz., Milk i Pint.

Bread Pudding. — Either Baked or Boiled. Bread Crumbs

2 oz., 1 Egg, T Pint of Milk, t oz. Sugar.

Suet Pudding. — 2 oz. Suet, 2 oz. Bread Crumbs, 2 oz.

^ Flour, a little Salt, mixed with Milk.

Mutton Broth. — t Ib. Meat, 1 oz. Carrots, 1 oz. Turnips, i

oz. Onious, T oz, Barley, li Pint Water, to make li Pint

Broth. Serve with the Meat in it.

Beef Tea. — Beef 1 Ib., Water 1 Pint.

Strong Beef Tea. — Beef 2 Ibs., Water 1 Pint.

Mashed Potatoes. — Mashed with Milk only.

Meat for Broth. — Neck of Mutton. For Meat Diet—Legs

and Shoulders only.

Acidulated Rice Drink. — 1 oz. Ground Rice, Two Quarta

Water; Boil and Strain. Sweeten with Barlcy-sugar, 1 oz.,

Acidulate with 1 oz. Lemon Juice.

Acidulated Barley Water. — Barley-water 3 Pints, 2 Lemons

Sliced; Boil to a Quart; Sweeten with 2 oz. Loaf Sugar.

White Decoction. — 1 oz. Bread Crumbs, h oz. Hai-tshorn

Shavings, 3 Pints Water; Boil to Two; Flavour with Le-

mon-peel; Sweeten with 1 oz. Sugar.


